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Mûhely
Az egyházi könyvtárak és a nyilvánosság*
✒ Ásványi Ilona

Az elmúlt csaknem másfél évtizedben
elõadások-referátumok formájában, szóban és írásban sokszor „megszólaltam”
az egyházi könyvtárakról.
Témától függetlenül, mintegy bevezetésként és az egyházi könyvtárak helyzetét-állapotát magyarázva szinte mindig
megemlítettem, hogy az egyházi könyvtár a legrégebbi könyvtártípus, hogy az
egyházi könyvtárak csoportja nem homogén, hogy az ebbe a könyvtártípusba tartozó könyvtárak közül vannak, amelyeknek kettõs a feladata: muzeális és modern
könyvtár építése egyszerre, és felidéztem
az egyházi könyvtárak sorsát a XX. század második felében.
Mai elõadásom témája az egyházi
könyvtárak és a nyilvánosság.
Mondandómat most is azzal kezdeném: az egyházi könyvtár a legrégebbi
könyvtártípus, hiszen könyvtára vagy
egy világi vagy egyházi méltóságnak,
vagy egy vallási közösségnek volt. A történelemben elõre haladva, az olvasási
kultúra elterjedésével ezek a tulajdonosuk alapján egyházinak mondott könyvtárak némelyike megnyitotta kapuit szé-

* Az Egyházi könyvtárak a 21. század elején
címmel – OSZK, 2014. március 25. –, az
MKE fõvédnökségével rendezett EKE szakmai konferencián elhangzott elõadás szerkesztett változata)
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lesebb olvasóközönség elõtt, nyilvános
könyvtárrá vált, bizonyos értelemben ezzel közfeladatokat látott el, közkönyvtár
lett. Magyarországon ilyen volt Szombathelyen Szily János püspök könyvtára,
melyet 1791-tõl tett nyilvánossá a püspök a szeminárium diákjai és tanárai számára, hogy „részesedjék mindenki annak
hasznában és gyümölcseiben”.1 Példának
hozhatjuk a szegedi Somogyi-könyvtárat
is, melyet Somogyi Károly esztergomi
kanonok ajándékozott Szeged városának
az 1879-es nagy tiszai árvíz után, 1880ban, hogy segítse a város szellemi újjáépítését. Somogyi Károly a gyûjtemény
feladatát így fogalmazta meg: „a nemzeties irányú közmûvelõdést és tudományosságot az ország nagy terjedelmû déli vidékén terjeszteni.”2 Hogy ne csak
„katolikus példát” hozzunk: a Miskolci
Evangélikus Egyházközség tulajdonában
lévõ, ma Árvay Teöreök Sándor nevét viselõ könyvtárat 1878-ban nyitotta meg az
egyházközség nyilvános használatra.
A gyûjtemény a II. világháborúig meghatározó szerepet töltött be a város életében
– a XX. század elején ez a könyvtár volt
Miskolc egyetlen közkönyvtára.3
Mostani megszólalásomban másodsorban a magyarországi egyházi könyvtárak XX. századi sorsára-történetére
utalnék, különösen is az 1950 és 1990
közötti évtizedekre. Ebben a szomorú
idõszakban szinte egyetlen magyarországi egyházi-felekezeti könyvtár állománya
sem maradt sértetlen, több könyvtár
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könyvraktárrá, többé-kevésbé alvó
könyvtárrá vált, és a nagyközönség elõtt
mindegyik bezárta kapuit.4
Az 1950-es évektõl kezdve könyvtárra
emlékeztetõ módon csak a gyûjteményük
nagyságát, történetiségét tekintve legnagyobb egyházi-felekezeti könyvtárak
mûködtek (pl. Esztergom, Kalocsa, Pannonhalma, Debrecen, Sárospatak, Pápa,
Evangélikus Országos Könyvtár, Országos Rabbiképzõ Könyvtára), de korántsem olyan feltételek között, mint az
országos nagy gyûjtemények, szakkönyvtárak, közmûvelõdési, felsõoktatási könyvtárak.
A magánkönyvtárak kivételével „a”
könyvtárnak mint intézménynek egyik
legfontosabb – ha nem a legfontosabb –
ismérve, hogy információt szolgáltat. Ennek a feladatnak úgy tud eleget tenni, ha
nyitott a könyvtárhasználók felé, akik
felkeresik, vagyis nyilvános. A nyitottság, nyilvánosság mértéke a különbözõ
könyvtártípusoknál más és más, a gyûjteménytõl, a kínált és elvárt szolgáltatásoktól és a könyvtárhasználóktól függõen.
Emellett még a teljes nyilvánosságot
vállaló könyvtárnak is joga (állomány-,
intézmény-, gyûjteményvédelmi szempontból kötelessége is), hogy szabályokat hozzon a könyvtárhasználattal
kapcsolatban.
Az információ, a tudás – hatalom.
Nemcsak napjainkban az, hanem mindig
is az volt. Az írni-olvasni nem tudó tömegekkel szemben hatalom voltaz írás-olvasás készsége.Egyféle hatalomvágy és
hatalomféltés volt a könyvégetések és az
államosítások hátterében is. Nyitottságon, nyilvánosságon, annak mértékén,
ki-ki mást ért.Éppen ezért, no meg azért,
mert az információhoz való hozzáférés
4

„pro és kontra” fontos lehet társadalmipolitikai szempontból, szinte minden
korban szükségesnek vélték szabályozni azt.
1945 után négy olyan nagyobb jogszabály (törvény) született meg, mely átfogóan szabályozta a könyvtári területet:
1952-ben, 1956-ban, 1976-ban és 1997ben.5 Ezek az egyházi-felekezeti könyvtárak csoportjával általában, és a fentebb
említett, könyvtárra emlékeztetõ módon
mûködõ egyházi-felekezeti könyvtárakkal, konkrétan kevéssé foglalkoztak.
Az 1950 után született jogszabályok
közül témánk: egyházi könyvtárak és a
nyilvánosság szempontjából az 1976-os
törvényerejû rendeletet emelnénk ki,6
mely már egy megszilárdult politikai,
társadalmi, gazdasági környezetben született meg, és érvényes volt a rendszerváltozás pillanatában is, egészen a napjainkban is hatályos 1997-es „kulturális
törvény”7 megalkotásáig.
A nyilvánossággal kapcsolatban, az
1976-os törvényben nyilvános, korlátozottan nyilvánosés tudományos státuszról
olvashatunk: „A nyilvános könyvtár a
szolgáltatásait az állampolgárok és a jogi személyek számára – a Minisztertanács által meghatározott kivételekkel
– korlátozás nélkül és közvetlenül, a korlátozottan nyilvános könyvtár pedig közvetlenül csak meghatározott körben biztosítja. 9. § (1) Nyilvános könyvtárként
csak a közkönyvtár mûködhet. 9. § (2)
A jelentõs tudományos, illetõleg muzeális
értékû gyûjteménnyel rendelkezõ egyházi
könyvtárak tudományos könyvtárrá minõsíthetõk” 23. § (2)
A törvény végrehajtásáról szóló rendelet e két paragrafusra vonatkozó bekezdéseiben ezt olvashatjuk: „A Tvr.
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23–24. §-ához 31. § (1) Az egyházi
könyvtár tudományos könyvtárrá minõsítésérõl a kulturális miniszter – az Állami
Egyházügyi Hivatal elnökével egyetértésben – határoz.”
A kulturális miniszterhez vagy az
ÁEH-hoz benyújtott kérelmezéseknek
eddig nem találtuk írásban nyomát az
egyes könyvtárak esetében.8 Valószínûnek tartjuk, hogy azért, mert az egyházaknak és egyházi intézményeknek – ismert okokból – könyvtáruk státusza és
megnevezése volt a legkisebb gondjuk –
még 1976-ban is.
A kérelmezések ugyan nem történtek
meg, ám a törvénynek volt bizonyos
megengedõ(?), bátorító(?) attitûdje az
egyházi könyvtárakkal kapcsolatban.
A fentebb idézett elõírásokon kívül az
1976-os „könyvtári törvény” kijelenti
egyrészt, hogy: „A törvényerejû rendelet
hatálya a közkönyvtárakra terjed ki.” 2. §
(1) – „A törvényerejû rendeletet a közkönyvtáraknak nem minõsülõ, jogi személyek által fenntartott könyvtárakra
(egyházi könyvtár, egyesületi könyvtár
stb.) csak annyiban kell alkalmazni,
amennyiben errõl a törvényerejû rendelet
kifejezetten rendelkezik.”2. § (3) Másrészt: „A Tvr. 15. §-ához: 25. § (2)
A könyvtár állományában levõ muzeális
értékû könyvtári anyagokról – a külön
jogszabályokban meghatározott feltételek
szerint – az Országos Széchényi Könyvtárnak köteles bejelentést tenni. (3) Az
Országos Széchényi Könyvtár a muzeális
értékû könyvtári anyagok védelméhez és
kezeléséhez szakmai segítséget nyújt,
azokról központi nyilvántartást vezet.”
Továbbá: „A Tvr. 23–24. §-ához 31. § (2)
Azok az egyházi könyvtárak, amelyek a
tudományos kutatómunka szempontjából
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jelentõs állománnyal rendelkeznek, megállapodhatnak a könyvtári hálózatokkal,
együttmûködési körökkel és könyvtárakkal állományuknak kutatási célokra
történõ rendelkezésre bocsátásáról.
A megállapodás kiterjedhet a könyvtári
állomány rendszerezésében és feltárásában való együttmûködésre is. A megállapodáshoz könyvtári hálózat, illetõleg
együttmûködési kör esetében a fenntartó
jóváhagyása szükséges.”
Tehát: a rendelet csak a közkönyvtárakra terjed ki, más könyvtártípusokra –
köztük az egyházi könyvtárakra – csak
annyiban kell alkalmazni, ha errõl külön
rendelkezik. Például a muzeális állománnyal rendelkezõ könyvtáraknak a védett állományukkal kapcsolatban bejelentési kötelezettségük van, márpedig
muzeális állománnyal a nagy országos
könyvtárakon kívül az egyházi könyvtárak rendelkeztek.
A fentebb említett kb. 10 nagyobb
egyházi-felekezeti könyvtár az 1976-os
törvény alapján magát korlátozottan nyilvános tudományos könyvtárként nevezte
meg, és e törvény erejénél fogva – minden szereplõ (állam, könyvtáros szakma,
tudományos élet, kutatók és könyvtárak)
számára hasznosan – részt vettek bizonyos országos programokban (központi
nyilvántartás, védetté nyilvánítás, CIH,
RMNY).
A korlátozottan nyilvános tudományos egyházi könyvtár elnevezést szomorúan igazolta az a tény, hogy az adott politikai rendszer nem ismerte el, hogy az
ezekben a könyvtárakban felhalmozott
szellemi kincs a nemzeti kulturális örökség része. Ezeket az értékeket igazában
csak egy-két könyv- és mûvelõdéstörténettel foglalkozó szakember értékelte
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kellõképpen. Bizonyos elszántság, bátorság, okosság (ravaszság) kellett ahhoz,
hogy valaki olyan témát válasszon tudományos pályáján, mely témában ezekben
a könyvtárakban kellett kutatnia. Ám kevesen voltak ilyenek, mert „tudományos
karrierépítés” szempontjából szinte öngyilkosság volt „egyházi-vallási” témát
választani.
Az 1976-os könyvtári törvény után az
1997-es kulturális törvény volt a következõ jogszabály, mely átfogóan rendelkezett a könyvtárakról – immár az egyháziakról is.
Ez a törvény alapvetõ változásokat hozott minden hazai könyvtár, így az egyházi könyvtárak számára is. Az egyházi
könyvtárak szempontjából mindenekelõtt a törvény szemlélete volt más, mint
az eddigiek. Elsõként az, hogy minden
magyarországi könyvtárra kiterjedt, az
egyházi könyvtárakra is. A jogszabályban van olyan paragrafus, amely kifejezetten az egyházi könyvtárakról rendelkezik: 54. § (4), 92. § (7), de több olyan
is, amelynek értelmezésekor és érvényesítésekor mindenképpen figyelembe kell
venni az egyházi könyvtárakat is.
A törvény nagy újdonsága a nyilvánosság, a nyilvános könyvtár fogalmának
hangsúlyozása volt. Ezzel a korábbi tipizálás háttérbe szorult. Az 1976-os törvény „tevékenységük alapján” a következõ könyvtártípusokról beszél: nemzeti
könyvtár, közmûvelõdési könyvtár, szakkönyvtár, felsõoktatási könyvtár, iskolai
könyvtár, az 1997-es törvény nyilvános
és nem nyilvános könyvtárról. Míg az
1976-os törvény azt mondta, hogy csak a
közmûvelõdési könyvtárak lehetnek nyilvánosak, az 1997-es törvény azt, hogy a
közmûvelõdési könyvtárak automatiku6

san nyilvános könyvtáraknak számítanak, ám más könyvtártípusok is kérhetik
a nyilvános státuszt. Míg az egyházi
könyvtárak korábbi nyilvános, ill. korlátozottan nyilvános önmeghatározásának
jogi hátterét úgy kellett az 1976-os törvénybõl kihámozni, az 1997-es törvény
pontosan meghatározta a nyilvános
könyvtári ellátással kapcsolatos általános jogszabályokat.9 A törvény azt is elõírta, hogy a nyilvános könyvtárakról az
illetékes minisztérium jegyzéket vezessen. Errõl 1999-ben született meg a kormányrendelet.10 Ez a rendelet fogalmazta
meg a konkrét elõírásokat a nyilvános
státusszal kapcsolatban.
Az egyházi könyvtárak számára a
nyilvánosság vállalása azt a lehetõséget
jelentette, hogy ha a könyvtár megfelelt a
követelményeknek és kérte felvételét e
jegyzékbe, bekerülhetett az élõ könyvtári
rendszerbe. Bár az 1997-es törvény minden könyvtár számára biztosította az
alapfeladatai ellátására szükséges támogatást, a nyilvános könyvtári státusz
egyéb más elõnyöket, támogatásokat is
jelentett (pl. pályázatok) az egyházi
könyvtárak számára.
Arról, hogy hány egyházi-felekezeti
könyvtár van Magyarországon, napjainkban is csak becsült adataink vannak.
A körülbelüli adat abból adódik, hogy
vannak olyan felekezetek, amelyeknek
van ugyan könyvtára, de mint mûködõ
intézményt nem tartja számon az egyházi-könyvtári és általában a könyvtáriszakmai köztudat. A hozzávetõleges
szám meghatározásához a „2001–2002
Magyarországi egyházak, felekezetek,
vallási közösségek” – Bp.: NKÖM Egyházi Kapcsolatok Titkársága, 2002 címû
kiadvány áll rendelkezésünkre, ill. ennek
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a jegyzéknek az újabb kiadása: „2007
Magyarországi egyházak, felekezetek,
vallási közösségek” – Bp.: OKM, 2007.
A magyarországi egyházi-felekezeti
könyvtárak zöme tagja az 1994-ben alakult Egyházi Könyvtárak Egyesülésének.
A tagkönyvtárakról az egyesület névtárából tudhatunk meg adatokat. Azokról az
egyházi-felekezeti könyvtárakról, melyek nem tagjai az EKE-nek, nem állnak
rendelkezésünkre részletes adatok.
Az egyesület 1996-ban adta ki elsõ
névtárát, majd 1999 és 2005 között minden évben, utána pedig 2007-ben és
2010-ben. A legfrissebb névtár, címtár
(2014) az egyesület honlapján érhetõ el
(www.eke.hu). A névtár általában az éves
közgyûlésre (a tárgyév júniusa) jelent
meg.
Jelen elõadásunk szempontjából –
egyházi könyvtárak és nyilvánosság – a
2000-ben kiadott névtárat vizsgáltuk át
elsõként. (Emlékeztetõül: 1999-ben jelent meg a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetésérõl szóló rendelet.)
A jegyzék vezetésérõl szóló rendelet
megjelenésekor és az elsõ néhány évben
a nyilvános státusszal kapcsolatban nagyon sok volt a bizonytalanság és a bizalmatlanság bizonyos könyvtártípusok,
különösen az egyházi könyvtárak között.
(Nem egyházi könyvtáros, országos
szakembertõl is hallani lehetett azt, hogy
muzeális gyûjteményt õrzõ könyvtárnak
nem kell nyilvánosnak lennie – elvégre
nem szabad csak úgy kézbe adni egy-egy
kódexet az utcáról betérõ olvasónak…)
Az egyházi könyvtáros kollégáim és a
könyvtárak egyházi-felekezeti fenntartói
közül többeket visszatartottak az 1950 és
1990 közötti évtizedek szomorú tapasztalatai, amikor is az állományvédelem
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egyik eszköze az volt, ha megtépázott
gyûjteményükbe nem engedtek be kutatókat, olvasókat. De más nehézségek is
voltak, melyek közül most csak néhányat
említünk. A nyilvános státusz kérvényezésekor be kellett mutatni az alapító okirat másolatát. Voltak és vannak, a mai
napig is, olyan egyházi könyvtárak, melyek nem tudnak ilyet felmutatni – ilyen
pl. a pannonhalmi könyvtár is, hacsak
nem fogadjuk el alapító okiratnak Szent
István alapítólevelét… Az EKE tárgyalásainak és egyeztetéseinek köszönhetõen
ezek a könyvtárak a fenntartó egyházi
szervezet cégbírósági bejegyzésével
„válthatták ki” az alapító okiratot. A történelmileg kialakult könyvállománynak
– muzeális jellegébõl adódóan – csak nagyon kis része szabadpolcos gyûjtemény.
Mivel ezek a könyvtárak szakkönyvtárak, a könyvtárhasználók inkább kutatók,
azok sem nagy számban, több mûemlék
jellegû könyvtárnak nincs a közmûvelõdési könyvtári értelemben olvasóterme,
olykor a közmûvelõdési könyvtári értelemben vett kizárólag könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyisége sem.
Félõ volt, hogy az egyházi könyvtárak
nem felelnek meg a nyilvánosság alapkövetelményeinek. Elõírás volt a könyvtári
szakember foglalkoztatása, márpedig az
egyházi könyvtárakban általában nem
volt a könyvtár gondozójának könyvtáros
végzettsége.
Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Névtára az egyes könyvtárakról a következõ adataikat tüntette fel: név, postacím,
telefon-fax, e-mail, fenntartó, kutathatóság, vezetõ, az állomány jellege és feltártsága, technikai felszereltség, szolgáltatások, olvasóterem, mai gyûjtõkör
(1996 és 2003 között a könyvtár rövid
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története, szakirodalom a könyvtárról, a
könyvtár gyûjteményébõl készített hasonmás kiadások.) Ezek közül a kutathatóság utalt az adott könyvtár nyilvánosságára.
2000-ben (amikor már élt a nyilvános
könyvtárak jegyzéke) 56 egyházi-felekezeti könyvtár volt tagja az EKE-nek.
A kutathatósággal kapcsolatban 22
könyvtár mondta azt, hogy nyilvános,
4, hogy nyilvános lesz (vagyis hamarosan vállalja a nyilvánosságot és kéri felvételét a nyilvános könyvtárak jegyzékébe). 9 állította, hogy nyilvános, ezzel a
kitétellel: elõzetes bejelentés alapján
fogadja a kutatókat. 2 könyvtár korlátozottan nyilvánosnak, 1 korlátozottan
nyilvánosnak mondta magát, ezzel a pontosítással: az egyetem professzorainak,
dolgozónak, hallgatóinak. 1 mondta,
hogy nem nyilvános, 1 nem nyilvános, de
külsõ kutatók számára korlátozottan kutatható, 1 csak tudományos kutatók számára kutatható. 5 így fogalmazott: csak
az iskola tanárai-diákjai számára nyitott.
8 ezt az adatot adta meg: elõzetes bejelentés alapján, 1 csak nyitvatartási idõt
jelölt meg. 1 könyvtárnál állt ez: helyben
használat nincs korlátozva – kölcsönzés a
hittudományi fõiskola tanárai, hallgatói
és más hittanár szakos hallgatói számára
lehetséges.11
2001-ben már 59 egyházi-felekezeti
könyvtár volt tagja az EKE-nek. A kutathatósággal kapcsolatban 15 mondta azt,
hogy a könyvtár szerepel a nyilvános
könyvtárak jegyzékén, 2, hogy nyilvános
lesz. 11 választotta azt a formulát, hogy
fogadja a kutatókat, érdeklõdõket, 2,
hogy fogadja a kutatókat, érdeklõdõket
elõzetes bejelentés alapján. 1 korlátozottan nyilvános, elõzetes bejelentés alapján
8

kutatható, 2 korlátozottan nyilvános, az
egyetem professzorai, dolgozói, hallgatói
használhatják. 3 nem nyilvános, 1 nem
nyilvános, a fõiskola dolgozói, hallgatói
használhatják, valamint pedagógusok a
könyvtár vonzáskörében. 1 csak tudományos kutatók számára kutatható, 5 csak
az iskola tanárai-diákjai számára nyitott.
12 elõzetes bejelentés alapján kutatható,
1 elõzetes bejelentés alapján a fõiskola
tanárainak, hallgatóinak kutatható.
1 csak nyitvatartási idõt jelölt a kérdésre.
1 egyelõre nem kutatható, mert az 1952ben szétdúlt könyvtár helyreállítása nemrég kezdõdött meg. 1 helyben használat
nincs korlátozva – kölcsönzés a hittudományi fõiskola tanárainak, hallgatóinak,
és más hittanár szakos hallgatók számára
lehetséges.12
2002-re már többé-kevésbé tisztázódott a kép: a 60 hazai könyvtár közül
csak azok vallották magukat nyilvánosnak, amelyek szerepeltek a nyilvános
könyvtárak jegyzékén. (A hazai szót
azért hangsúlyozzuk, mert 2002-tõl már
határon túli magyar könyvtárak is tagjai
lehetnek az egyesületnek.) 2002-ben a
hazai EKE-tag könyvtárak közül 15 volt
nyilvános.13
2003-ban a 66 hazai egyházi könyvtár
közül 23 mondta azt, hogy a jegyzéken
szerepel.14 2005-ben 68 hazai könyvtár
közül 28, 2010-ben a 67 hazai könyvtár
közül 30 mondta magát nyilvánosnak.15
2014-ben 62 hazai könyvtár tagja az
EKE-nek. 2014. januárban 32 könyvtár
szerepel a Könyvtári Intézet honlapján
elérhetõ nyilvános könyvtárak jegyzékén.16 2 könyvtár nem tagja az EKEnek (Buddhista Misszió Dharma Könyvtára, Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára).
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A 32 egyházi-felekezeti könyvtár a
következõ alaptevékenységekkel szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén:
egyházi könyvtári feladatok nyilvános
könyvtári ellátása: 16 könyvtár, egyetemi
könyvtári feladatok ellátása: 9 könyvtár,
fõiskolai könyvtári feladatok ellátása:
6, egyházi és iskolai könyvtári feladatok
nyilvános könyvtári ellátása: 1 könyvtár.17
Az egyházi könyvtárak csoportja nem
homogén. Egyrészt tagolhatjuk ezt a csoportot felekezeteként – ahogy más-más a
katolikus, református stb. egyházi hierarchia, úgy más a katolikus, református stb.
könyvtári hierarchia is.
A könyvtárakat feloszthatjuk gyûjtõés szolgáltatási körüknek megfelelõen is:
vannak kvázi országos hatókörû könyvtárak, vannak egyházkerületi és egyházmegyei könyvtárak és kis gyülekezeti
könyvtárak. Egy külön csoportot alkotnak az oktatási intézmények könyvtárai,
az egyetemi könyvtártól a fõiskolai
könyvtáron át a középfokú oktatási intézmények könyvtáraiig. Az egyházi-felekezeti könyvtárakat csoportosíthatjuk muzeális gyûjteményük milyensége és
nagysága alapján is, és az sem közömbös, hogy a könyvtár bír-e muzeális teremkönyvtárral – mely az intézménynek
múzeumjelleget ad, és bizonyos múzeumi feladatok vállalását is jelenti. Ez a
csoportosítás is fontos, amikor a nyilvánosságot vizsgáljuk.
2014-ben az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésének 62 hazai tagkönyvtára
van. 41 katolikus (11 egyházmegyei,
16 szerzetesi, 12 egyetemi, fõiskolai,
2 egyéb) 6 evangélikus (1 országos hatókörû gyûjteményi, 1 felsõoktatási, 3 gyülekezeti, 1 iskolai) 12 református (4 egyKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. április

házkerületi, 2 gyülekezeti, 2 felsõoktatási, 4 középiskolai) 1 unitárius, 1 szerb
ortodox, 1 izraelita.
Az elõadásra készülve egy kérdõívet
állítottunk össze, melyet minden tagkönyvtár megkapott. A 62 könyvtárból
27 küldött választ. A 41 katolikusból
17 (11 egyházmegyeibõl 6, 16 szerzetesibõl 3, 12 felsõoktatásiból 7, 2 egyébbõl
1). A 6 evangélikusból 5 (1 országos hatókörûbõl 1, 1 felsõoktatásiból 1, 3 gyülekezetibõl 2, 1 iskolaiból 1). A 12 reformátusból 5 (4 egyházkerületibõl 3,
2 gyülekezetibõl 1, 2 felsõoktatásiból 0,
4 középiskolaiból 1).
A kiküldött kérdõív kérdései a következõk voltak: 1. A könyvtár neve. 2. Szerepel-e a nyilvános könyvtárak jegyzékén? (Ha nem, miért nem?) 3. Készít-e
beszámolót a könyvtár az éves mûködésérõl? (Ha igen, hova?) 4. A könyvtár nyitva tartása: 4.1. A könyvtár mint információszolgáltató intézmény nyitva tartása,
4.2. A könyvtár mint muzeális intézmény
nyitva tartása. 5. A könyvtárhasználók:
5.1. „Klasszikus” könyvtárhasználók,
5.2. Könyvtárlátogatók. 6. Számadatok:
6.1. Látogatók száma (mért – pontos –
vagy becsült adatok) 2000-ben, 2005ben, 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben, ha
a könyvtár gondozza õket. (Megjegyezzük, vannak olyan egyházi könyvtárak,
ahol a muzeális teremkönyvtárban a
könyvtárosok vezetik-kalauzolják a látogatókat, és vannak olyanok, ahol külön
fogadóközpont-iroda foglalkozik a turistákkal.) Ha csak becsült adatok, miért
nem tudják számszerûsíteni? 6.2. Könyvtárhasználók száma (számszerû vagy becsült adatok 2000-ben, 2005-ben, 2010ben, 2011-ben és 2012-ben – ha csak becsült adatok, miért nem tudják számsze9

rûsíteni). 7. Rendezvények (kiállítás, konferencia, koncert) a könyvtárban 2000ben, 2005-ben, 2010-ben, 2011-ben és
2012-ben.
Mivel a kérdõíveket a könyvtárak kevesebb, mint fele küldte vissza, az eredményt nem elemeztem teljes részletességgel, csupán a rendelkezésemre álló
adatokból adódó jelenségeket, ismérveket, tényeket ismertetem.
A 27 könyvtárból, amely visszaküldte
a kérdõívet, 18 nyilvános. (Még most is
volt olyan könyvtár, mely korlátozottan
nyilvánosnak mondta magát.)
Amikor az egyházi könyvtárakat a
nyilvánosság szempontjából vizsgáljuk,
mindig szem elõtt kell tartanunk a fentebb tett megállapítást, hogy az egyházi
könyvtárak csoportja nem homogén. Ha
egy egyházi könyvtárnak van muzeális,
mûemlék teremkönyvtára vagy legalább
muzeális gyûjteményrésze, a feladata
kettõs: egyrészt a kisebb-nagyobb muzeális könyvtári állomány megõrzése, gondozása (melybe a vagyon-, tûz- és állagvédelemtõl a gyûjtemény elhelyezéséig
és adatbázisban való feltárásáig sok minden beletartozik), szolgáltatása (digitalizálás, elektronikus dokumentumok és
hasonmások készítése, kiállítások, múzeumpedagógiai és egyéb szakmai programok szervezése) a feladata. Másrészt az
egyházi könyvtárak egy része ma is gyarapítja modern állományát, vagyis az
elõbbiek mellett egy modern teológiai
gyûjtemény (szakkönyvtár) kialakítása
és szolgáltatása a lehetõ legkorszerûbb
eszközökkel és stílusban.
A könyvtár nyitva tartásánál (4. kérdéscsoport) külön-külön kérdeztünk rá a
könyvtár mint információszolgáltató és
mint muzeális intézmény nyitva tartásá10

ra. Az elõbbi általában hétfõtõl péntekig,
az utóbbi hétvégén is nyitva tart.
Az adatközlõ könyvtárak közül az
egyházi felsõoktatási könyvtárak kivételével és egy-két kivételtõl eltekintve
mindegyik könyvtárnak van muzeális
gyûjteményrésze, többnek muzeális teremkönyvtára is: egyházkerületi (református), egyházmegyei, szerzetesi (katolikus), országos hatókörû (evangélikus),
gyülekezeti, (közép)iskolai, ám a gyülekezeti könyvtárak – állományvédelmi okokból vagy a személyi feltételek
hiányában – nem vállalják ennek bemutatását.
A kérdõívet visszaküldõ könyvtárak
közül egy könyvtár kivételével a muzeális gyûjteményben is a könyvtárosok kalauzolják a látogatókat.
Attól függõen, hogy egy egyházi
könyvtárban van-e, mekkora, ill. milyen
jelentõségû a muzeális könyvgyûjtemény, mekkora és milyen a modern
könyvállomány, mást-mást jelent a szolgáltatás. Igazában egyik egyházi könyvtárban sem domináns úgy a muzeális
gyûjtemény, hogy csupán „mutogatni való könyvmúzeum” lenne, hanem minden
könyvtár információt szolgáltató kutatóhelynek tekinti magát; nyitott – nem zárkózik el a kutatók fogadásától, ha a kutatást feltételekhez köti is. A leggyakoribb
szolgáltatás a helyben használat, de a
legtöbb könyvtár kölcsönöz is, és a távhasználat is biztosított.
Az egyházi könyvtárakat többféle
könyvtárhasználó keresi fel. Van, ahol a
könyvtárhasználó a közkönyvtári értelemben vett olvasó, van, ahol tudományos kutató. Sajátos csoportot alkotnak a
könyvtárlátogatók, akik egy része turista
(ahol muzeális teremkönyvtár is van),
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más részük különbözõ szakmai programokon (kiállítás, koncert, ismeretterjesztõ elõadás, könyvbemutató) részt vevõ
vendég, felnõtt látogató vagy múzeumpedagógiai foglalkozáson részt vevõ diák
(5. kérdés).
A 6. kérdéscsoportban a látogatók és
könyvtárhasználók számára kérdeztünk
rá 2000-ben, 2005-ben, 2010-ben, 2011ben és 2012-ben. Tudva azt, hogy az
egyházi könyvtárak nem mindegyike
szolgáltatott statisztikai adatot még a közelmúltban sem, ill. mert az egyházi
könyvtárakban az elmúlt 10-15 évben
sok személyi változás történt, ami az
egy- vagy kétszemélyes könyvtárakban
jelentõs, pontos adatok helyett becsült
adatokat is elfogadtunk. Talán emiatt
nem tapasztalható növekedõ vagy csökkenõ tendencia, bár a könyvtárhasználók
és könyvtárlátogatók száma hullámzó.
Egy-egy kiugróan magas vagy alacsony
számot megmagyaráztak a kollégák:
pl. kevesebben keresték fel a könyvtárat,
mert költözés, átépítés stb. volt, és többen látogattak el egy-egy jubileumi évben vagy egy-egy kiállításra.
A 7. kérdésben a különbözõ rendezvényekre voltunk kíváncsiak, melyeknek a
könyvtár adott helyet vagy rendezett
2000-ben, 2005-ben, 2010-ben, 2011ben és 2012-ben. Ezek között kiállítás,
konferencia, elõadás, koncert, könyvbemutató, múzeumok éjszakája szerepelt.
A nyilvános könyvtárak jegyzékébõl
láthatjuk, hogy a több mint 60 magyarországi egyházi-felekezeti könyvtár közül
napjainkban 32 vállalta a nyilvános státusz elnyerésével járó „megmérettetést”
(jogi státusz rendezettsége, a nyilvánosság feltételeinek megteremtése) és a státusszal járó követelmények folyamatos
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biztosítását. Ám a bezárkózott évtizedeket maguk mögött hagyva, a rendszerváltozás után jóval több könyvtár nyitott a
könyvtárhasználók és a látogatók felé.
A nyilvános státusz vállalása azt jelentette az egyházi könyvtárak számára,
hogy visszakerülhettek „a könyvtáriszakmai köztudatba,” az élõ könyvtári
rendszerbe.
Bár a nyilvános státusszal járó alapkövetelmények és alapfeladatok meghatározása további kötelezettségek teljesítését kívánta meg úgy a fenntartók, mint a
könyvtárak részérõl, ezek mindenképpen
segítették az egyházi könyvtárak fejlõdését és fejlesztését.
A nyilvános státuszt elnyert egyházi
könyvtárak a különbözõ alap- és pályázati támogatások segítségével napjainkra
megfelelõ számítástechnikai és infrastrukturális háttérrel rendelkeznek. Jelentõs változások történtek a számítógépes
feldolgozás, a retrospektív katalóguskonverzió, a közös katalógus- és adatbázisépítés területén. Könyvtárainkban egyre
több a szakirányú végzettségû kolléga,
szabályozottabb a könyvtári ügyvitel,
élénkebb és szakmailag sem kifogásolható a könyvtárosi munka. Tudatosan és folyamatosan végzett feladat a szó legtágabb értelmében az állományvédelem.
Saját magunk is próbálkozunk, de nyitottak és készek vagyunk, hogy bekapcsolódjunk a digitalizálásba, mely munka
csak országosan végezhetõ hatékonyan
és eredményesen. Sajátos gyûjteményeinket – általában muzeális és modern
szakkönyvtári állomány egyszerre – a
legkülönbözõbb formában próbáljuk
szolgáltatni-bemutatni a könyvtárainkat
felkeresõ könyvtárhasználóknak és látogatóknak. ■
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Jegyzetek
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Forrás: Egyházi Könyvtárak Egyesülése. Névtár
2000 (szerk. Ásványi Ilona) – Pannonhalma:
[EKE], 2000 30. p.
2 Forrás: http://www.sk-szeged.hu/statikus_html
/tortenet/index.htm
3 Forrás: Egyházi Könyvtárak Egyesülése. Névtár
2000 (szerk. Ásványi Ilona) – Pannonhalma:
[EKE], 2000 56. p.
4 Volt, ahol az egész gyûjtemény, máshol nagyobb
gyûjteményrészek semmisültek meg. Felmérés,
számbavétel címén nagy gyûjtõraktárakon keresztül az OSZK fölöspéldány-központjaiba is kerültek
könyvek, ahonnan a nagyobb állami könyvtárak
egészítették ki gyûjteményüket. Sok könyvet értékesítettek külföldön és belföldön egyaránt. A muzeális teremkönyvtárral bíró könyvtárak közül volt,
amely állami mûemlékkönyvtárként mûködött tovább (Zirc, Gyöngyös), volt, amely egyházi fenntartásban maradt (Pálos Könyvtár a Központi Szeminárium épületében, Pannonhalma). Volt, amely
egy-egy fõiskola „háttérintézményeként” (egri Fõegyházmegyei Könyvtár), más turista látványosságként (Kalocsa – Fõszékesegyházi Könyvtár, Eger –
Fõegyházmegyei Könyvtár) maradt viszonylag épségben.
5

A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának
2.042/13/1952. számú határozata a könyvtárügy
fejlesztésérõl (Határozatok Tára. A Minisztertanács
és a Népgazdasági Tanács határozatai I. évf. 13.
szám. Budapest, 1952. május 4. – p. 99–100) –
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1956. évi.
5. számú törvényerejû rendelete a könyvtárügy szabályozásáról (Magyar Közlöny 1956. 19. sz. 1956.
március 9. – p. 101–102) – A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 1.018/1956. ( III. 9.) számú határozata a könyvtárügyrõl szóló 1956.évi
5. számú törvényerejû rendelet végrehajtásáról.
(Magyar Közlöny 1956. 19. sz. 1956. március 9. –
p. 102–106) – A Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsának 1976. évi 15. számú törvényerejû rendelete a könyvtárakról (Mûvelõdési Közlöny 1976.
13. szám – p. 553–555) – A Minisztertanács
17/1976. (VI. 7.) számú rendelete a könyvtárakról
szóló 1976. évi 15. számú törvényerejû rendelet végrehajtásáról (Mûvelõdési Közlöny 1976.
13. szám. – p. 556–560) – 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl
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(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=
99700140.TV)
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának
1976. évi 15. számú törvényerejû rendelete a
könyvtárakról (Mûvelõdési Közlöny 1976. 13.
szám – p. 553–555) – A Minisztertanács 17/1976.
(VI. 7.) számú rendelete a könyvtárakról szóló
1976. évi 15. számú törvényerejû rendelet végrehajtásáról (Mûvelõdési Közlöny 1976. 13. szám. –
p. 556–560)
7 Forrás: 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmûvelõdésrõl
8 Az elõadás készítése elõtt kör-emailben tájékozódtam az egyházi könyvtárosoktól.
9 A nyilvános könyvtári ellátással kapcsolatos általános szabályok 53. § (1) A könyvtárhasználati jog
gyakorlását a könyvtári ellátás rendszere biztosítja.
(2) A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének mûködtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata. (3) Az állami és a helyi önkormányzati fenntartású könyvtárak gyûjteményeit és szolgáltatásait
úgy kell kialakítani, hogy azok biztosítsák az ismeretek tárgyilagos, sokoldalú közvetítését. 54. § (1)
A nyilvános könyvtár alapkövetelményei: a) mindenki által használható és megközelíthetõ, b)
könyvtári szakembert alkalmaz, c) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel, d) rendszeresen, a felhasználók
többsége számára megfelelõ idõpontban tart nyitva,
e) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek,
f) statisztikai adatokat szolgáltat, g) ellátja az 55. §
(1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat. (2)
A nyilvános könyvtárakról a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium jegyzéket vezet. Az állami költségvetési támogatás csak a jegyzékben szereplõ
nyilvános könyvtárakat, illetõleg fenntartóikat illeti
meg a 71. § (1) bekezdésében felsoroltak figyelembevételével. (3) A fenntartónak az (1) bekezdésben
foglaltak teljesítésére vonatkozó nyilatkozata és kérelme nélkül bekerülnek a nyilvános könyvtárak
jegyzékébe: a nemzeti könyvtár, a helyi önkormányzatok által fenntartott települési könyvtárak, a
megyei könyvtárak, a 3. számú melléklet szerinti
országos szakkönyvtárak, illetõleg az állami egyetemek könyvtárai. (4) Az egyházak és más könyvtárfenntartók az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésével és az errõl szóló nyilatkozat csatolásával kérhetik a minisztertõl könyvtáruk felvételét a nyilvános könyvtárak jegyzékébe. (5) Az (1) bekezdésben
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felsorolt követelmények betartását a miniszter ellenõrzi. Ha a könyvtár nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt követelmények valamelyikének, a
miniszter elrendeli a hiány pótlását, aminek elmaradása esetén a könyvtárat törli a nyilvános könyvtárak jegyzékébõl. (6) A települési könyvtár megszüntetése esetén a fenntartó a döntés elõkészítése
során beszerzi és a döntést hozó testülettel ismerteti a miniszter véleményét. (7) Nyilvános könyvtár
megszüntetése esetén a fenntartó köteles gondoskodni a gyûjtemény további könyvtári hasznosításáról. 55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai:
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a
szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott fõ céljait nyilatkozatban közzéteszi, b) gyûjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megõrzi,
gondozza és rendelkezésre bocsátja, c) tájékoztat a
könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, d) biztosítja más
könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. (2) A fenntartó kiegészítõ feladatokat is meghatározhat. (1997. évi CXL.
törvény a muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl)
10 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet a nyilvános
könyvtárak jegyzékének vezetésérõl
11 forrás: Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár
2000 [szerk. ÁSVÁNYI Ilona] .– Pannonhalma,
2000 – (ISSN 1586–4375)
12 forrás: Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár
2001 [szerk. ÁSVÁNYI Ilona] .– Pannonhalma,
2001 – (ISSN 1586-4375)
13 Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2002.
[szerk. ÁSVÁNYI Ilona] .– Pannonhalma, 2002. –
(ISSN 1586–4375) – 99 p.
14 Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2003.
[szerk. ÁSVÁNYI Ilona] .– Pannonhalma, 2003. –
(ISSN 1586-4375) – 97 p.
15 Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Címtár 2005
Kohári Mária (szerk.): s. n., Pannonhalma, 2005.–
forrás: Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Címtár
2010 [Orosz Anna szerk.] – Budapest: [EKE],
2010.– 92 p.
16 Nyilvános könyvtárak jegyzéke: http://ki.oszk.hu
/content/nyilvanos-konyvtarak-jegyzeke
17 Egyházi könyvtári feladatok nyilvános könyvtári
ellátása: 1. Buddhista Misszió Dharma Könyvtára,
2. Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday
Gyûjteménye, 3. Evangélikus Országos Könyvtár,
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4. Magyarországi Unitárius Egyház Könyvtára,
5. Tiszántúli Református Egyházkerületi és Nagykönyvtár Teológiai Szakkönyvtár, 6. Fõegyházmegyei Könyvtár, Eger, 7. Esztergomi Fõszékesegyházi Könyvtár, 8. Fõszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa, 9. Kecskeméti Református Egyházközség
Könyvtára, 10. Kiskunhalasi Református Egyházközség Thúry József Könyvtára, 11. Ciszterci Nõvérek Boldogasszony Háza Monostor Könyvtára,
12. Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Fõapátság Fõapátsági Könyvtár, 13. Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyûjteményei
Könyvtár, 14. Székesfehérvári Püspöki Könyvtár,
15. Váci Egyházmegyei Könyvtár, 16. Veszprémi
Érseki Könyvtár =16, Egyetemi könyvtári feladatok
ellátása: 1. Evangélikus Hittudományi Egyetem,
2. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kar Könyvtára, 3. Országos
Rabbiképzõ Zsidó Egyetem Könyvtára, 4. PPKE
Jog- és Államtudományi Kar Könyvtára, 5. Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróthi
György Könyvtára, 6. PPKE Vitéz János Kar
Könyvtára, 7. PPKE BTK Könyvtára, Piliscsaba, 8.
Római Katolikus Egyházi Gyûjtemény Könyvtára,
Sárospatak, 9. Sárospataki Református Kollégium
Tudományos Gyûjteményei Nagykönyvtára =9, Fõiskolai könyvtári feladatok ellátása: 1. Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Fõiskola Könyvtára,
2. Esztergomi Hittudományi Fõiskola Könyvtára,
3. Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskola Könyvtára,
4. Gál Ferenc Fõiskola Könyvtár, Szeged, 5. Apor
Vilmos Katolikus Fõiskola Könyvtára, Vác,
6. Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola Könyvtára, Veszprém =6, Egyházi és iskolai könyvtári feladatok nyilvános könyvtári ellátása: 1. Csurgói
Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium
Könyvtára=1
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Napló
Egyházi könyvtárak a 21. század elején
✒ Ásványi

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
(EKE) 2014. március 25-én szakmai
konferenciát szervezett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) fõvédnökségével az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK), Egyházi könyvtárak a 21.
század elején címmel.
A szakmai nap moderátora Bakos Klára (MKE-elnök) és Hubert Gabriella
(EKE-elnök) volt.
A konferenciának helyet adó OSZK
részérõl Boka László tudományos igazgató üdvözölte a résztvevõket. Köszöntõjében beszélt az egyházi könyvtáraknak a
magyar kultúrtörténetben betöltött jelentõs szerepérõl, az egyházi és világi
könyvtárak kapcsolatáról, az Egyházi
Könyvtárak Egyesülése fontos munkájáról. Mint házigazda örömmel fogadta az
egyesület tagjait, megemlítette, hogy ennek az egyházi-szakmai szervezetnek
kezdetben az OSZK volt a székhelye, és
a nemzeti könyvtár az egyesülés több
rendezvényének is helyet adott.
Bakos Klára konferencianyitó köszöntõje után Baranya Péter (EKE – elnökségi tag) felolvasta Vígh Annamária
(EMMI Közgyûjteményi Fõosztály) levelét, amelyet a minisztérium fõosztályvezetõje a szakmai nap résztvevõinek
küldött. Részlet a levélbõl: „… a magyarországi közgyûjteményi rendszer átalakulása, a könyvtári, levéltári, múzeumi
területet szakmai mûködésében érintõ új
jogszabályok megjelenése, az egyházi
gyûjtemények állami támogatásának vál14

tozása, olyan helyzetet teremtett, amelyben szükség van egy szorosabb szakmai
együttmûködésre az egyházi gyûjtemények és a kulturális ágazat irányításáért
felelõs tárca között. Feltett szándékunk,
hogy ebben az együttmûködésben a magunk eszközeivel és lehetõségeivel támogassuk az egyházi gyûjteményekben folyó
szakmai munkát, hogy mindaz az érték,
amelyet az Önök intézményei õriznek, és
amely a magyar kulturális örökség felbecsülhetetlen értékû része, bekerüljön a
magyarországi kulturális élet vérkeringésébe. […] bár magukat az elõadásokat
nem fogom hallani, úgy gondolom, a
gyûjtemények jelentõségérõl és a kulturális életben betöltött szerepérõl nagyon
hasonlóan gondolkozunk. […] Ezért bízom benne, hogy a köztünk nem elõzmények nélkül való együttmûködés új lendületet vesz, folyamatos és eredményes
lesz.”
Elsõként Török Beáta (Sapientia Hittudományi Fõiskola Könyvtára, Budapest) tartott elõadást Könyvtári hívogatók: arculattervezés az egyházi könyvtárakban címmel. Arról beszélt, hogy az
arculat nem más, mint egy intézmény
megjelenési formáinak összessége, eltérõ
jellegû intézményrészek közös célmeghatározása. Átgondolt információközlés,
mely többet jelent, mint egy logó vagy
embléma elkészítése. Az arculat egyrészt
a könyvtár és könyvtáros önmeghatározása, másrészt idegenvezetõ a könyvtárhasználók számára, és egyféle kommuniKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. április

káció is könyvtáros és olvasó között. Az
arculat formálja a könyvtárainkkal kapcsolatba kerülõk rólunk alkotott belsõ
képét (imázs). Az egyházi könyvtárak arculata együtt egyféle „puzzle”-t alkot,
melyet a különbözõségek színesítenek,
ám a hasonlóságok és egyezések az „ismerem õt” vagy „aha-élményét” adják
egyházi könyvtárosnak és az e könyvtárakat felkeresõk számára egyaránt.
Utána Ásványi Ilona (Fõapátsági
Könyvtár, Pannonhalma) elõadása következett: Egyházi könyvtárak és nyilvánosság címmel.Az elõadó történetiségében
vázolta fel a témát. Szólt arról, hogy a
nyilvános, közfeladatokat ellátó könyvtárak közül több is úgy alakult ki, hogy a
legrégebbi könyvtártípusnak számító világi vagy egyházi magántulajdonban lévõ
könyvtárak megnyitották kapuikat a
nagyközönség elõtt. Utalt a magyarországi egyházi felekezeti könyvtárak szomorú sorsára az 1950 és 1990 közötti évtizedekben, amikor is a gyûjtemények
részben megsemmisültek, könyvraktárrá,
alvó könyvtárakká váltak, bezárkóztak.
Majd két, a magyar könyvtárügyet átfogóbban szabályozó, évtizedekig meghatározó, ill. napjainkban is érvényes jogszabály alapján (az 1976-os és 1997-es
„könyvtári törvény”) beszélt az egyházi
könyvtárak és a nyilvánosság kérdésérõl,
a nehézségekrõl és az eredményekrõl.
A harmadik elõadó Kovács Béla Lóránt (Méliusz Juhász Péter Könyvtár,
Debrecen) volt, elõadásának címe: „Közel
az olvasóhoz”. Egyházi és világi könyvtárak együttmûködése Debrecenben.
Elõadásában az EMMI által elindított kísérleti programot ismertette, melynek
elõzménye a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer volt. Beszélt a Debrecenben
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. április

már részben mûködõ Könyvtár Pontokról, melyek a Közel az olvasóhoz és a
mûvelõdõ közösségekhez címû pilot projekt keretében valósultak meg. Elmondta,
hogy a könyvtári rendszer modernizálásának részeként 2012-tõl – a kistelepülési könyvtári szolgáltatásfejlesztési
struktúraváltás után – új feladatként jelentkezett a megyeszékhely-városok
könyvtári szolgáltató rendszerének modernizálása. A projekt fontos eleme,
hogy nem klasszikus fiókkönyvtárakat
hoz létre, hanem helyi szinten már létezõ
intézményekbe, közösségekbe integrálja
a könyvtári és közmûvelõdési szolgáltatásokat. A program megvalósítója, a
Méliusz Juhász Péter Könyvtár, együttmûködve a Debreceni Mûvelõdési Központtal, egyházi, közmûvelõdési, szociális intézményekbe, iskolákba, ezek infrastruktúrájára építve vagy a technikai
felszereltséget könyvtári szolgáltatásokra
alkalmas eszközökkel bõvítve telepítik ki
szolgáltatásaikat Debrecen különbözõ
városrészeibe. A 2014. március 31-éig
megvalósuló projektben a következõ
könyvtárpontok jöttek létre: Nagymacsi
Könyvtár Pont, Kismacsi Könyvtár Pont,
Tégláskerti Könyvtár Pont, Nagysándortelepi Könyvtár Pont, Lencztelepi
Könyvtár Pont.
A délelõttöt Kertiné Rózsa Anikó
(Nagyerdei Református Gyülekezet „kölcsönkönyvtára”, Debrecen) zárta Nyitott
gyülekezeti könyvtár Debrecenben címû
elõadásával. A marketing végzettségû
elõadó önkéntesként tevékenykedik a
debreceni Nagyerdei Református Gyülekezetben. A gyülekezetnek van egy „kölcsönkönyvtára,” melynek” kétezer kötetes gyûjteményét keresztyén kiadók által
megjelentett kurrens lelkiségi irodalom
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alkotja. A könyvtár szót több okból írtuk
idézõjelek között. Egyrészt azért, mert a
gyûjtemény nem gyülekezeti kezdeményezésbõl jött létre, hanem egyes gyülekezeti tagok missziós lelkületének köszönhetõen. Másrészt, mert csak olyan
könyveket gyûjtenek, melyek a gyülekezet egyes tagjainak és a közösségnek a
lelki fejlõdését, erõsödését szolgálják.
Valamint azért is, mert van ugyan nyilvántartásuk, de az nem a szokásos
könyvtári ügyvitel szerint történik, mint
más hasonló (pl. gyülekezeti) könyvtárban. A gyûjtemény és a könyvtárosok
célja a misszió, az evangelizáció – mégpedig olyan formában, hogy az olvasás,
olvasmányok elõsegítsék a gyülekezet
tagjai hitbéli növekedését. A könyvtár a
templommal közös épületben helyezkedik el, és a vasárnapi istentiszteletek után
és között tart nyitva. Az elõadás egyféle
szelíd, de tiszteletreméltóan határozott
bizonyságtétel volt.
Az ebédszünet után Balogh Ferenc
(Fõegyházmegyei Könyvtár, Eger) Turizmus, kiállítások elõadásával folytatódott
a program. Az elõadó elõször a megváltozott turisztikai szokásokról beszélt,
majd a kulturális turizmus fogalmát próbálta meghatározni. Mint az egyik muzeális teremkönyvtárral is bíró egyházi
könyvtár munkatársa állította, hogy
könyvtári turizmusról is beszélhetünk,
mely csak akkor lesz eredményes és hatékony, ha integrálódik a kulturális turizmusba. Elmondta, mennyire fontos, hogy
a könyvtári turizmus figyeljen a helyi, a
regionális és országos stratégiákra. Nem
kevésbé lényeges, hogy odafigyeljünk
a látogatók igényeire és véleményére, a
megváltozott turisztikai szokásokra:
komplex programokra, színvonalas kiad16

ványokra, hatékony reklámra és profi
marketingre van szükség. Hasznos, ha
nemcsak a fõszezonban, hanem a „holtszezonnak” nevezett idõszakban is tudunk szervezni egy-egy rendezvényt.
Ezután Baranya Péter (Piarista Központi Könyvtár, Budapest) elõadását
hallgatták meg az érdeklõdõk Az egyházi
könyvtárak adatbázis-fejlesztései címmel. Az elõadó ezzel kezdte elõadását:
„Mikor erre az elõadásra készültem, végigolvastam néhány cikket arról, hogy
hol is tart jelenleg a magyar könyvtári világ a könyvtári adatbázisok, a digitális
szolgáltatások terén. […] nagyon elszomorodtam, mert bizony már az elõadás
címe is komoly lemaradásról tesz tanúbizonyságot. Hol vagyunk már a puszta
adatbázisoktól, mikor már a repozitóriumokról, a szemantikus webrõl és hasonló problémákról kellene beszélnünk. Azután végiggondoltam, hogy honnan is,
milyen körülmények közül indultak az
egyházi könyvtárak, milyen nehézségekkel találkoztunk, és egy egészen kicsit
nyugodtabban fejeztem be az elõadásom
szövegét.” Ismerve az egyházi könyvtárak XX. századi történetét és meghallgatva az elõadást, mi is azt mondhatjuk,
nincs okunk a szégyenkezésre. Nagy utat
tettek meg az egyházi könyvtárak az
1990-es évek második felétõl kezdve –
amikor e könyvárakban elkezdõdött
a számítógépes katalogizálás zömében a
DOS-os Orbis programmal – napjainkig,
amikor az egyházi könyvtárak integrált
rendszereket (Corvina, Huntéka, Aleph)
használnak, és közös katalógust
(UNITAS) építenek. (A katalógusban öt
felekezet harmincegy könyvtárának – huszonnégy adatbázis – katalógusa kereshetõ. Ehhez járulnak a HUMANUS teoKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. április

lógiai témájú rekordjai. Összesen több
mint egymillió-kétszázezer bibliográfiai
rekord.) Az adatbázis-fejlesztések mellett
szólt még a digitalizálásról és az egyházi
digitális tárakról is.
A szakmai napot Kövécs Ildikó (Gál
Ferenc Fõiskola Könyvtára, Szeged) zárta Pályázatok szerepe a megújulásban címû elõadásával. Az elõadás alapját egy, a
szakmai napot elõkészítõ felmérés adta.
A kérdõívek kitöltésében a hatvankét
EKE-tag egyházi felekezeti könyvtár közül huszonhét vett részt. A vizsgált idõszakban: 2007 és 2013 között kétszáztizenhat pályázaton indultak az egyházi
könyvtárak, ezek közül tizenkilenc volt
sikertelen. A pályázatok hetvenhét százalékát a Nemzeti Kulturális Alap írta ki,
hat százalékot tettek ki az uniós pályázatok, ezen kívül minisztériumi és regionális pályázatokon is indultak a könyvtáraink. A legtöbb támogatást restaurálásra
(ötvenkét százalék) és egyéb állományvédelmi munkára (huszonhét százalék)
lehetett nyerni, ezen kívül dokumentumvásárlásra, eszközbeszerzésre, kiadványokra, könyvköttetésre, digitalizálásra.
Az egyházi könyvtárak részt vettek a
Márai program II. és III. fordulójában is.
Az uniós pályázatok nagy kihívást jelentettek e könyvtártípus számára: kivételes
lehetõségeket, de nagy felelõsséget, új
gondolkodásmódot, projektszemléletet,
konzorciumi munkát.
Tizenkét egyházi könyvtár tudta ezt
vállalni. Az elõadást elõkészítõ kérdõív
rákérdezett a pályázatokkal kapcsolatos
pozitívumokra és negatívumokra is. Pozitívumként jelölték meg az adatközlõk
azt, hogy a támogatások nélkül bizonyos
fejlesztések nem valósulhattak volna
meg, hogy fejlõdött a pályázatírói komKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. április

petenciájuk. Az uniós pályázatoknál a
konzorciumi munka sikeres együttmûködésnek bizonyult, mely által nõtt az egyházi könyvtárak ismertsége is. Negatívumként jelölték meg a kollégák, hogy
az egyházi könyvtárak, mint könyvtártípus, sok pályázatból eleve kizáródnak,
egyre csökken a támogatási összeg, hoszszú ideig problémát jelentett az önrész
biztosítása, és más pályázati témákra/
célokra is szükség volna. Az uniós pályázatoknál nehézség, hogy kis intézmények
nem tudnak indulni, bonyolult az adminisztráció, és az utófinanszírozások miatt
kevés egyházi könyvtár mert pályázatokon indulni.
Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
által szervezett szakmai nap célja kettõs
volt: egyrészt megmutatni magunkat a
szakma elõtt, mely sajnos még mindig
nem ismer bennünket igazán és teljesen,
másrészt egyféle magunkba tekintés is:
ezek vagyunk, ilyenek vagyunk, itt tartunk. Ez utóbbi összegzésre az is okot adhat, hogy az egyházi könyvtárak szakmai
érdekképviseleti szervezete idén ünnepli
huszadik születésnapját.
A kb. hetven egyházi-felekezeti
könyvtár kis csoport a települési, felsõoktatási és iskolai könyvtárakhoz képest,
és a könyvtártípus tagjai között is nagy
különbségek vannak, de ebben a csoportban sok olyan könyvtár van, mely sajátosságaival színesíti, tevékenységével
gazdagítja a magyar könyvtári rendszert.
Az egyházi könyvtárak együtt, mint csoport, pedig nem zárhatók ki a magyar könyvtárügybõl, hiszen ezekben a
gyûjteményekben õrizzük a nemzeti kulturális vagyon egy részét, és olyan információkat is, melyek csak ezekben a
könyvtárakban találhatók meg. ■
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A tizenötödik Internet Fiesta
✒ Téchy Tünde

Jubileumi, tizenötödik Internet Fiesta
programsorozatot rendeztek meg 2014ben a magyar könyvtárak, március 20.
csütörtök és március 27. csütörtök között, Net – Kultúra – Könyvtár címmel.
A szervezõ Informatikai és Könyvtári
Szövetség pályázatát ebben az évben is a
Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a saját weboldalán, az Internet Fiesta
hivatalos oldalán (http://fiesta.kjmk.hu)
és a könyvtárosok levelezõ listáján, a
Kataliston tette közzé a felhívást, amelyben kérte a könyvtárakat a csatlakozásra
– mutassák be az internet gazdag lehetõségeit, szervezzenek érdekes, vonzó
programokat annak érdekében, hogy minél többen ismerkedhessenek meg a világháló nyújtotta gazdag lehetõségekkel.
A 2014-es fiesta lehetõséget nyújt arra,
hogy a könyvtárak az internet rendkívül
gazdag és állandóan fejlõdõ online kulturális tartalmaival megismertessék a használóikat. A felhívásban külön kiemelte az
Informatikai és Könyvtári Szövetség,
hogy a rendezvények tematikájában kapjon hangsúlyt a magyar kultúra – a magyar népzene, a magyar képzõmûvészet,
a magyar irodalom – weboldalainak bemutatása.
Ahogy az elmúlt években is, az Informatikai és Könyvtári Szövetség megbízásából a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtárának munkatársaiból
alakult team szervezte és koordinálta a
programokat – készítette el a tematikát,
állította össze a promóciós anyagok tervét, végezte az expediálást, szervezte a
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konferenciát. A csatlakozó könyvtárak a
kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Katona
József Könyvtár – erre az alkalomra fejlesztett és frissített – adatbázisában regisztrálhatták programjaikat, tölthették ki
a létszámadatokat, tölthették fel a képeket.
Az Internet Fiesta programsorozatához 2014-ben 475 településrõl 568 intézmény, könyvtár csatlakozott, 1924 programmal. Nagyon örvendetes, hogy mind
a települések, mind a regisztrált intézmények, mind a regisztrált programok száma jelentõsen emelkedett az elõzõ évekhez képest, minden adat az elmúlt tizenöt
év legmagasabb értékét mutatja.
Az Internet Fiesta rendezvényei, 2011–2014, darab

Minden megyébõl kapcsolódtak
könyvtárak a programsorozathoz, elsöprõ többségben települési könyvtárak, kisebb számban iskolai és felsõoktatási
könyvtárak. A legtöbb település és intézmény ebben az évben is Bács-Kiskun
megyébõl regisztrált a legtöbb programmal, ezt követte Jász-Nagykun-Szolnok
megye, a harmadik helyen Baranya megye állt a programok számát tekintve.
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Az országos feladatkörû könyvtárak
közül az Országos Széchényi Könyvtár,
az Országos Idegennyelvû Könyvtár és a
KSH Könyvtár, a felsõoktatási könyvtárak közül az Eötvös József Fõiskola
Könyvtára (Baja) és a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár regisztrált több programot.
A résztvevõk összesített létszáma
47 365 fõ volt, legtöbben a „kölyök” kategóriába, a 14 év alattiak csoportjába
tartoztak (18 875 fõ), de a felnõttek szintén sokan vettek részt a programokon (14
735 fõ).
A legtöbb résztvevõt Bács-Kiskun
megyében vonzották a programok (10
747 fõ), és szintén sokan mentek el a rendezvényekre Borsod-Abaúj-Zemplén
(5569 fõ) és Jász-Nagykun-Szolnok
(5040 fõ) megyében.

• kultúra vásárlása a neten (könyvvásárlás, színházjegyvásárlás stb.),
• kapcsolattartás a neten – e-mail,
skype, közösségi oldalak,
• netkultúra – mi illik és mi nem,
emotikonok használata a weben,
• internetes játékok, totók.
E témákhoz bemutatókkal, elõadásokkal, játékokkal lehetett csatlakozni. A témakörök szerint az összes program a következõképpen oszlott meg:
1. tábla
Összes program témakör szerint
Témakör
Irodalmi adatbázisok,
tudástárak, e-book
Mûvészetek a neten
(fotómûvészet, film,
színház, tánc, zene)
Netkultúra – illemtan,
emotikonok, biztonság
Kapcsolattartás a neten
Internetes játékok, totók
Összesen

Események száma (db)
344

441
243
368
528
1924

Az Internet Fiesta résztvevõi életkor szerint, 2014

Az Internet Fiesta fõbb témái 2014ben a következõk voltak:
• irodalmi adatbázisok, tudástárak
(többek között: Magyar Elektronikus
Könyvtár, MaNDA, Digitális Irodalmi
Akadémia),
• képzõmûvészeti oldalak, fotómûvészet (többek között: Képzõmûvészet Magyarországon, Grove Art),
• zene és tánc az interneten, zeneletöltés legálisan,
• filmek az interneten (NAVA),
• e-könyvek a könyvtárakban,
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Elsõ helyen az internetes játékok, totók álltak. A programok számát tekintve
sok könyvtár koncentrált a mûvészetek
bemutatására – fotómûvészeti, filmmûvészeti, zenei adatbázisok –, illetve a
„kultúra vásárlása” témakörre, bemutatva
az internetes színházjegy-vásárlás, ekönyvvásárlás módozatait. Számos program mutatta be a közösségépítési lehetõségeket (Facebook, Twitter, Skype,
Web2.0-ás könyvtári oldalak stb.), és
több könyvtár a netkultúra, internetes illemtan, internetes biztonság kérdéseinek
felvillantására is sort kerített.

Szemezgetés a programokból
A kecskeméti Katona József Könyvtár
Mardoska címmel indított több részes
irodalmi játékot kisiskolásoknak 2014.
március 20. és 26. között.
19

kis netes illemtanra, az internet használatának szabályaira.

Színház az egész világ címmel a budapesti Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Ugocsa utcai könyvtára tartott bemutatót
a Ma este színház weboldalról, és a színházjegy-vásárlási lehetõségekrõl 2014.
március 26-án.

A 2014. évi Internet Fiesta programjait korcsoport szerint a kölyökprogramok vezetik (482), ezt a felnõtteknek
(299), a tiniknek (169), majd a nagyiknak
szánt programok követik (171). Természetesen szám szerint a legtöbb rendezvényen minden korosztályból érkeztek a
résztvevõk (803)
A résztvevõk száma az egyes korcsoportoknak
szánt rendezvényeken, 2014

Irodalom a neten címmel az Országos
Idegennyelvû Könyvtár munkatársai tartottak bemutatót a magyar irodalommal
kapcsolatos honlapokról, adatbázisokról,
tudástárakról 2014. március 24-én.

2014. március 24-én A Net etikettje
címmel a bánrévei Könyvtár Közösségi
és Információs Hely hívta meg a gyerekeket, hogy felhívja a figyelmüket egy
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Az ország legkisebb könyvtáraiba is
eljutottak az A/2-es méretû plakátok a tizenötödik Internet Fiesta promóciós
anyagai közül. A különbözõ méretû, teljes kitöltésû és bianko plakátokat, a széles vagy a keskeny bannereket a fiesta
weboldaláról is letölthették az intézmények. A rendezvények résztvevõinek jutalomként az Internet Fiesta emblémájával ellátott tollat, kis táskát, érintõképernyõs telefonhoz való tollat osztottak ki a
könyvtárosok.
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Internet Fiesta záró konferencia
A 2014. évi Internet Fiesta záró konferenciájára 2014. március 27-én került
sor, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtár Fogadótermében.
Fodor Péter, az Informatikai és
Könyvtári Szövetség elnöke üdvözlõ szavai után Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelõs helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
következett.
Rámutatott, hogy a tizenöt év feletti
magyar lakosság 42 százaléka még soha
nem használta az internetet, pedig a digitális írástudás ma már a munkaerõpiacon
való elhelyezkedés és az egyéni életminõség szempontjából is nélkülözhetetlen.
Az e probléma kezelésére életre hívott eMagyarország-pontokból jelenleg mintegy 1600 mûködik, többségükben az
5000 fõ alatti lélekszámú településeken;
a pontok közül 467 könyvtárban található. A széles sáv elterjedése, a technika
ugrásszerû fejlõdése ellenére Magyarországon a háztartások harmadában még
mindig nem fizetnek elõ az internetre.
Ennek okai túlnyomórészt már nem az
anyagi lehetõségekben keresendõk, hanem belsõ, tudásbeli és motivációs tényezõkben. A gátak lebontására nincsenek
varázsszerek, gyors megoldások, de
rendkívül sokat tudnak tenni érte a mindenki számára nyitott könyvtárak, az
infokommunikációs eszközöket és tartalmakat jól ismerõ könyvtárosok – hangsúlyozta Solymár Károly Balázs.
A konferencia-program A könyvtári
Internet Fiesta 15 éve címû fórummal
folytatódott. A moderátor Tószegi Zsuzsanna (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Elnökségi Kabinet) üdvözölte a
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fórum résztvevõit: Alföldi Istvánt (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság), Ramháb Máriát (Bács-Kiskun
Megyei Katona József Könyvtár), Vámos
Tibort (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet).
Bakonyi Péter (BME EIT) és Nagy
Miklós (NIIF Intézet) elfoglaltságuk miatt nem tudtak részt venni a konferencián, a moderátor felolvasta írásbeli üzenetüket. Bakonyi Péter és Nagy Miklós
visszatekintett az Internet Society által
kezdeményezett mozgalom történetére,
melyhez a magyar könyvtárak 2000-ben
csatlakoztak. Kiemelték, hogy jelenleg a
könyvtárak szerepe már kettõs: egyrészt
az internet népszerûsítése a lakosság –
különösen az idõsebb korosztály – részére ma is fontos feladat, másrészt az internet a könyvtárak számára is számos új
szolgáltatást tesz lehetõvé, és ezek fejlesztése, bevezetése és elterjesztése ma is
aktuális teendõ.
A fórum résztvevõinek feltett elsõ kérdés a kezdetekre vonatkozott. A történeti
visszatekintés során mindenki eljutott a
jelen, illetve a jövõ felvázolásáig.
Ramháb Mária hangsúlyozta, hogy a
könyvtárak már a kezdetekkor felismerték az internet jelentõségét, az elmúlt ti21

zenöt év szlogenjei mutatták, hogy rugalmasan reagáltak a kihívásokra. A részt
vevõ intézmények és a programok száma
az elmúlt években folyamatosan emelkedett: míg 2004-ben 34 könyvtár 200
programmal vett részt a rendezvénysorozaton, 2007-ben már 180 intézmény 605
programmal, 2009-ben 2060 intézmény
1158 programmal, 2014-ben pedig 567
intézmény 1423 programmal regisztrált
(az utóbbi adatok még nem véglegesek,
hiszen a konferencia idején is folytak a
programok) – mutatta be a folyamatosan
növekvõ adatokat.
Vámos Tibor rámutatott, hogy túllépte
a valóság az elõzetes elképzeléseket, a
hardverek és a szoftverek szempontjából
is – ma már mikrochipekkel dolgozunk,
gigabájtok tömegét hordjuk a zsebünkben; a nagy keresõrendszerek pedig természetes nyelvû kérdésekre adnak választ. A következõ lépés a BIG DATA
szókapcsolattal foglalható össze, melynek lényege a sokbilliós adattömegek automatikus kezelése, mely struktúrákat fedez fel, konkrétan feltett kérdésekre válaszol. A „mi várható” alapkérdésre Vámos
Tibor a következõt körvonalazta: az ember szerepe a társadalomban elkezd változni, és a következõ tíz–tizenöt évben a
világot megforgató forradalmi jelenséggé
válik. A robottechnika és a szenzortechnika olyan színvonalat ér majd el, ami a
tradicionális, „rutinabb” emberi tevékenységet át tudja venni, és ára alacsonyabb lesz, mint a legolcsóbb emberi
munkaerõ költsége. Mi lesz az ember
szerepe ebben a társadalomban? Kialakul
egy távolság a rutin munkák lehetséges
munkaideje és a szellemi dolgozók (menedzsmentben, kutatásban-fejlesztésben,
piacok szervezésében dolgozók) munka22

ideje között. Ez a szakadék érinti a
könyvtárosok jövõjét. Az információtengerbõl a megbízható, az értékes adatok
kiválogatása, „a »tömeg-Alexandria
könyvtárak« kezelése, az új módon való
és a napi munkához való feldolgozása, ez
az új könyvtárosi feladat” – mondta Vámos Tibor.
Alföldi István is felidézte a kezdeteket
– az Internet Fiesták sorában 2009-ig a
Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság (NJSZT) volt a fõ támogató (erkölcsi és anyagi értelemben egyaránt),
mûködött együtt a könyvtárakkal, a társaság küldetésnyilatkozatával összhangban
(a múlt értékeit megõrizni, a jelenhez alkalmazkodni és a jövõt legjobb tudásunk
szerint befolyásolni). Emlékeztetett,
hogy az információs társadalom a három
„i”-n alapszik: igény, ismeret, infrastruktúra. Az alap az igény felkeltése, fel kell
hívni a figyelmet, hogy hogyan éljünk
együtt az új világgal. A második „i” az ismeret – a digitális írástudatlanok száma
ma még elég nagy Magyarországon. Az
NJSZT az ECDL- és más programok segítségével nagy erõfeszítéseket tett és
tesz, hogy ez a probléma csökkenjen. A
harmadik „i”, az infrastruktúra ma már
nem gond, 2018-ra az egész országban
eléri majd az internet a 30 mbit/sec sebességet. Az elõrejelzések szerint tíz
éven belül a ma vezetõ informatikai,
infokommunikációs cégek hetven százaléka eltûnik, míg ötven százalékban
olyan vadonatúj elemek merülnek fel,
amelyekrõl ma még fogalmunk sincs –
figyelmeztetett Alföldi István. Hozzászólását egy 1625-bõl, Esterházy Miklós nádortól származó idézettel zárta: „Örültség semmit tennünk, ha mindent nem tehetünk is.”
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Tószegi Zsuzsanna a könyvtárak társadalmi szerepvállalásáról kérdezte a jelenlévõket.
Ramháb Mária válaszában kiemelte
annak fontosságát, hogy 2012-ben a magyar könyvtárakban 6 821 414 alkalommal használták az internetet az olvasók,
közülük sokaknak nincs birtokában az
eszköz. Így a könyvtárak felelõsséget
vállalnak az esélykülönbségek csökkentésében, mérsékelni tudják a különbségeket. Részt vesznek a tengernyi információ azonosított forrással megjelölt rendszerezésében, a könyvtárakban sok tudásadatbázis megközelíthetõ. Végül pedig ezek az intézmények komplex szolgáltatással közelítik a feladatot, szükség
lenne a kiszámítható támogatásra.
Tószegi Zsuzsanna következõ kérdése
az ECDL-tanfolyamok indulására, összetételére vonatkozott.
Alföldi István felidézte, hogy az
ECDL-programok összeállítása jelentõs
erõfeszítést igényelt, ma már ICDL-lé,
nemzetközi tanúsítvánnyá változott. Emlékeztetett a háLÓRA magyar vagy a
Netszeregy elnevezésû, internethasználatot és e-ügyintézést oktató tanfolyamaikra is. Végül felhívta a figyelmet, hogy ingyenesen letölthetõ az NJSZT honlapjának a fõoldaláról az Informatikai biztonság címû, kilencven oldalas könyv,
amely az informatikai eszközöket használóknak nyújt segítséget.
A fórum a jövõkép felvázolásával zárult. Vámos Tibor figyelmeztetett, hogy
reális a fenyegetés, hogy Magyarország
lemarad a nemzetközi összehasonlításban, a változást tudatosítani kell, s a
könyvtárosok feladata, hogy ezzel szembenézzenek. Fodor Péter a technikai váltások gyakoriságára hívta fel a figyelmet,
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s arra, hogy a könyvtárosok nyitottságára
szükség lesz a következõ években.
Ramháb Mária szerint a következõ öt
éven belül úgy maradnak a könyvtárak
talpon, hogy egyre korszerûbb szolgáltatásokkal, nagyon széles körben nyílnak
meg az intézmények mindenki elõtt, a
leghátrányosabb, legkisebb települések
olvasóitól egészen a kutatókig. Ehhez az
összefogottság mellett egy korszerûbb
tanulási folyamatra, infrastruktúra-fejlesztésre van szüksége a könyvtári rendszernek.
A konferencia második részében a határon túli magyar könyvtárak és könyvtáros szervezetek képviselõi számoltak be
arról, hogyan segíti az internet a magyar
kultúrához való kapcsolódásukat.
Hajnal Jenõ, a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet Kapocs Könyvtári Csoport vezetõje mutatta be a vajdasági
könyvtárak helyzetét, számolt be a lehetõségekrõl, illetve a korlátokról, nehézségekrõl Vajdasági magyar könyvtárak a
közösségek hálójában címmel. Emlékeztette a hallgatóságot arra, hogy a Vajdaság Bácska, Bánát és Szerémség területét
öleli fel, s a 244 közmûvelõdési könyvtár
és szolgáltatóhely 7 törzskönyvtárba
szervezõdik. Közülük csak 35 közkönyvtár (14,34%) rendelkezik digitális objektumokkal és szolgáltatásokkal. Áttekintette azokat a könyvtárakat, melyeknek
külön weboldaluk van, s említetést tett
arról, hogy a Cobiss Információs Rendszer tagja Szerbiában 163 könyvtár,
ebbõl 13 vajdasági közgyûjtemény.
Ugyanakkor a Szirén Integrált Könyvtári
rendszernek is tagja a Vajdaságban
40 könyvtár. Hajnal Jenõ kiemelte a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet
(www.vmmi.org) digitális könyvtárának
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jelentõsebb tartalmait: a sajtófigyelõt –
mely a teljes szerb sajtóban megjelent,
magyarsággal kapcsolatos híreket tartalmazza –, a Vajdasági Magyar Digitális
Adattárat, a Vajdasági Magyar Digitális
Alapkönyvtárat, a teljes szövegû digitalizált folyóiratokat (Híd, Kalangya, Létünk, Üzenet).
Milány Bajnok Éva a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületét képviselve Komáromból érkezett, és összefoglalót adott a szlovákiai könyvtárak helyzetérõl. A nyilvános könyvtárak száma
2196 volt 2012-ben (csökkent az elõzõ
évhez képest), valamint az éves gyarapodás, a kölcsönzések, továbbá a regisztrált
aktív felhasználók adata is csökkenést
mutatott. Növekedett viszont a könyvtárak által szervezett ismeretterjesztõ és
kulturális rendezvények iránti érdeklõdés. Szlovákiában is emelkedik az online
felhasználók száma, akik a könyvtárak
weboldalán található elektronikus szolgáltatásokat és információkat veszik
igénybe: 571 779-cel növekedett létszámuk az elõzõ évhez képest, így elérte 2
720 064-et 2012-ben. Az elõadó a tudományos és a speciális könyvtárak statisztikai adatainak felvillantása után kitért a
somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet
munkájára, a Digitalizáló és Internetes

Adatbázisok Központja tevékenységére.
Kiemelte, hogy sikerült az egyetlen felvidéki országos napilap, az Új Szó összes
példányát digitalizálni, amely most már
elérhetõ az adatbank.sk/digiteka oldalról,
a munka az Irodalmi Szemle és a Hét címû folyóiratok feldolgozásával folytatódik.
Bodnár Róbert, a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár munkatársa, a Romániai
Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviseletében érkezett. Biblionet – esély a vidéki könyvtárak számára címmel foglalta
össze azt a projektet, amely az utóbbi öthat év legjelentõsebb fejlesztését jelentette a romániai könyvtárak számára.
2009-ben még csak a lakosság 34,7 százaléka rendelkezett számítógéppel, 67
százalékuk nem használt internetet.
Global Libraries címmel a Bill & Melinda Gates Alapítvány indított egy programot – összefogva az IREX szervezettel –,
melynek célja az volt, hogy vidéki, szegény, elmaradott területeken a közkönyvtárakba jusson el az internet, képezzék
tovább a könyvtárosokat. A Biblionet
projekt ötéves periódusa most fejezõdik
be, segítségével több mint 2000 közkönyvtárat szereltek fel eszközökkel, és
háromezernél több könyvtárost képeztek
ki 41 képzõközpontban. Remélik, a prog-

A kitüntetett 25 intézmény
II. Rákóczi Ferenc Városi és Megyei Könyvtár, Miskolc – Ady Endre Városi Könyvtár és Mûvelõdési Központ,
Baja – Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely – Bölcs Bagoly Városi Könyvtár, Szikszó – Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár, Eger – Csongrádi Információs Központ, Csemegi Károly Könyvtár, Csongrád –
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen – Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Csorba Gyõzõ Könyvtár, Pécs – Egressy Béni Városi Könyvtár, Kazincbarcika – Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém – Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest – Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd – Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Törökszentmiklós – Katona József Könyvtár,
Kecskemét – Katymár Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, Katymár – Méliusz Juhász Péter Könyvtár,
Debrecen – Országos Idegennyelvû Könyvtár, Budapest – Ózdi Mûvelõdési Intézmények Városi Könyvtár,
Ózd – Pákolitz István Városi Könyvtár, Paks – Petõfi Sándor Könyvtár és Mûvelõdési Központ, Kiskunfélegyháza – Solymár Imre Városi Könyvtár, Bonyhád – Szentkirályi Könyvtár, Szentkirály – Városi Könyvtár,
Újszász – Verseghy Ferenc Könyvtár, Szolnok – Vörösmarty Mihály Könyvtár, Székesfehérvár
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ram támogatása nélkül a szolgáltatásokat
– helyiség biztosítását, internet-elõfizetést, teljes munkaidõs könyvtáros fizetését – a helyhatóságok továbbra is biztosítani tudják.
Papp József (Területi és Tanulmányi
Könyvtár, Muraszombat) a szlovén
könyvtárak helyzetét mutatta be. Áttekintve Szlovénia regionális könyvtári hálózatát, mely a COBISS egységes országos könyvtári adatbázis tagja, felhívta a
figyelmet a Szlovén Digitális Könyvtár
és a KAMRA adatbázis szolgáltatásaira.
A KAMRA a szlovén régiók digitalizált
kulturális öröksége, négynyelvû (köztük
magyar) keresést tesz lehetõvé. A Biblos
digitális könyvtár oldala (www.biblos.si)
segítségével az olvasók 500 digitális
könyvbõl kölcsönözhetnek tagdíj ellenében. Végül szlovéniai magyar könyvtárak
Facebook-oldaláról láthattunk képeket.
Kelemen László Burgenlandból érkezett, az UMIZ, a Magyar Média- és Információs Központ vezetõje. Beszélt a
burgenlandi magyar kisebbség demográfiai alakulásáról, megemlítve, hogy magyarok négy településeken élnek, az ’50es évektõl számuk stagnál, enyhén emelkedik. Jelentõsebb magyar könyvgyûjtemény a következõ könyvtárakban található: UMIZ; Felsõõri Református Egyházközség Olvasóköre; Burgenlandi Magyar Kultúregyesület; illetve egyéb burgenlandi könyvtárak magyar nyelvû
könyvállományai. Bemutatta az UMIZ
épületét, informatikai felszereltségét,
honlapját. Adatbázisaik közül kiemelkedik a történelmi képeslap-adatbázis, a
történelmi fényképek adatbázisa, az ’56os képadatbázis és a dokumentumtár.
Varga Éva (Kárpátaljai Magyar
Könyvtárosok Egyesülete) sajnos roszKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. április

szulléte miatt nem tudta elmondani elõadását, de írásban megkaptuk tõle – az
Informatikai és Könyvtári Szövetség
honlapján (http://iksz.shp.hu) olvasható.
Az Internet Fiesta 2014. évi zárókonferenciája az emléklapok átadásával fejezõdött be, a fórum résztvevõi és a határon
túlról érkezett elõadók mellett azok a
könyvtárak kaptak elismerõ emléklapot,
akik az elmúlt tizenöt évben a legtöbbet
tettek az Internet Fiesta programjainak
szervezéséért.
Az idei Internet Fiesta programjairól a
tévék közül a Duna TV Kívánságkosár
címû mûsorában az Informatikai és
Könyvtári Szövetség elnöke, a HírTVben Ramháb Mária nyilatkozott. Több országos rádiómûsorban is elhangzott a hír
a kulturális ajánlóban, többek között a
Bartók rádió, a Juventus rádió, a Klasszik
Rádió és a Lánchíd Rádió hallgatói is értesülhettek a könyvtári rendezvényekrõl.
Az online sajtó közül a Népszabadság
Online, az Orientpress, a MIx Online, az
E-Magyarország, valamint a helyi online
újságok is jelentettek meg hírt az Internet
Fiestával kapcsolatban.
A tizenötödik Internet Fiesta programsorozatához csatlakozó könyvtárak magas száma, a rendezvények változatos és
érdekes programja megmutatta, hogy
még tudnak a könyvtárak annak érdekében tenni, hogy a digitális írástudást terjesszék, a meglévõ bizonytalan tudást továbbfejlesszék, interneten alapuló szolgáltatásokat mutassanak be az érdeklõdõknek.
A kulturális tartalmak sokszínûségét
is tükrözõ elõadások, bemutatók mellett
a játékok, internetes totók is népszerûek
voltak az olvasók, könyvtárhasználók körében. ■
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Scrapbook és egyéb kreatív ajándékötletek, online vásárlási tudnivalók,
valamint felhasználóképzés az Internet Fiesta hetében
✒ Szilassi Andrea

Idén három eseményt szerveztünk látogatóinknak a József Attila Megyei és
Városi Könyvtárban, Tatabányán. Szombaton és hétfõn fõként számítógép-használathoz köthetõ ismeretterjesztõ elõadásokra került sor, amelyekhez minden
esetben egy-egy vetélkedõ is társult,
hogy szétoszthassuk a kapott reklámajándékokat a szerencsés nyerteseknek.
Keddtõl három napon át NetreKész tanfolyamot tartottunk hét jelentkezõnek.
Elsõként a NetNagyi Klub soros rendezvényeként “fiesztáztunk”. A program
elõadójaként ezúttal egyetlen szót sem
ejtettem a számítógép-használattal kapcsolatos veszélyekrõl, nehézségek leküzdésérõl és bonyolult tudnivalókról.
Helyette népszerû és közkedvelt téma
következett: a digitális képszerkesztés.
Az alkalmazható programokból széles
választék található a világhálón. Ezúttal
szándékosan két, kifejezetten könnyen
használható példányt ajánlottam a megjelenteknek - gondolván azokra is, akiknél
hiányzik a tudás bonyolultabb, többrétegû képek megalkotására, de nagyon is él
bennük a vágy, hogy valami különlegeset
hozzanak létre. A HP Photo Creations és
PhotoScape ingyenes szoftverekkel
könnyedén és gyorsan készíthetünk látványos születésnapi, névnapi vagy más
családi eseményre aktualizált üdvözlõ lapokat, képeslapszerû montázsokat, fotókockákat, fotókönyveket és hajtogatott
minikönyveket. Vagy akár szerkeszthetünk egyedi asztali és fali naptárokat kortárs mûvészek alkotásainak felhasználá26

sával. Szívesen ajánlom és alkalmazom a
Pino Daeni által festett, gyönyörû nõalakokat ábrázoló képeket, Madarász Tibor
festményeit, Rafal Olbinski szürrealista,
mégis harmonikus látványt nyújtó grafikáit, plakátjait, valamint Brenner György
és Liza Donnelly újságírók karikatúráit.
A második félidõben a scrapbook típusú
üdvözlõlapok, emlékkönyvek tervezésével, létrehozásával foglalkoztunk, amiben ötvözhetjük számítógépes tudásunkat különféle kézmûves technikákkal,
hogy egyedi és különleges emlékeket,
ajándékokat készíthessünk önmagunk és
mások örömére. A nevezetes évfordulók
évrõl évre ismétlõdnek, ezért igen hasznos, ha ajándékötleteinket frissíteni
tudjuk. Mindeközben bemutattam Csizmadia-Fáth Edit ezzel kapcsolatos honlapját, illetve a Pinterest felhasználóinak
scrapbook-ötleteit.
A hallottak nem szálltak el teljesen az
éterben, ugyanis ezúttal is készült egy
OneNote digitális notesz, amelyben fejezetekbe rendezve minden információt, illusztrációt és linket megtalálnak a résztvevõk.
A második Internet Fiesta program
hétfõn délelõtt zajlott. Elsõként Vitéz Veronika beszélt az online vásárlással kapcsolatos mindenféle fontos tudnivalóról,
köztük a kulturális célúakat is érintve. Világviszonylatban az internetezõk 82%-a
vásárolt már webáruházban, és ez egyre
növekvõ tendenciát mutat. Hozzátehetjük ehhez még azt is, hogy a konzervatív
vásárlási szokásokhoz ragaszkodó számíKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. április

tógép-használók sem hagyják ki a weben
történõ tájékozódást vásárlás elõtt, ami
módot ad a választásra, a termékek minõségének és árának összehasonlítására.
Mindazonáltal még mindig visszafogottnak mondható a hazai online kereskedelem az internethasználók számának tükrében. 2013-ban a Medián és az Allegro
Group egy közös felmérést végzett annak
érdekében, hogy megismerjék az elektronikus vásárlástól visszatartó legfontosabb okokat. Ezek a következõk:
• a bizalom hiánya,
• a személyes kontaktus hiánya,
• aggodalom a személyes adatok megosztásának biztonságával kapcsolatban,
• alapvetõ bizalmatlanság az online fizetési módokkal szemben.
A felmérés eredményét kiegészíteném
azzal, hogy a potenciális vásárlók nem
eléggé tájékozottak ezekben az ügyekben. Ezért is volt hasznos, hogy Vitéz VeKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. április

ronika csokorba gyûjtötte az elõnyöket és
hátrányokat, valamint az online vásárlásra is érvényes, szigorú jogszabályokat.
Ezekbõl kiemelve talán a legfontosabb,
hogy elektronikus vásárlás esetén is
kötelezõ számlát, garancialevelet és szavatosságot biztosítania az eladónak.
A fogyasztóvédelmi szabály alapján az
internetes és a bolti vásárlás egyre megy!
A vásárló pedig nyolc napon belül akár
indokolás nélkül is visszaküldheti a
terméket, nemcsak akkor, ha minõségi
kifogása van (17/1999. [II. 5.] kormányrendelet az elállási jogról). Az ilyen esetekben a teljes vételár visszajár, habár a
visszaküldés díja a vásárlót terheli. Az
elõadó felhívta a figyelmet arra is, hogy
alaposan informálódjunk a webáruházról
vásárlás elõtt a saját honlapjuk alapján,
ha pedig itt túl kevés az adat, akkor az
interneten keresztül. Nem tanácsos olyan
webáruháztól rendelni, ahol nem nyilvá27

nosak a cégadatok és elérhetõségek.
Hasznos lehet tudni azt is, hogy a 2001.
évi CVIII. törvény szabályozza az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggõ szolgáltatások egyéb kérdéseit.
Fontos technikai tudnivaló az is, hogy
rendelhetünk utánvéttel is, ebben az esetben csak az áru átvételekor fizetünk.
Vagy akár a PayPal pénzügyi intézet közbeiktatásával, amelynek segítségével kiküszöbölhetjük a hozzáférést bankszámlánkhoz, hitelkártyáinkhoz.
Második elõadásként Szilassi Andrea
és Erõsné Suller Ildikó közös fellépése
következett a Scrapbook típusú üdvözlõlapok, emlékkönyvek készítése témakörben. Saját elõadásomról a szombati program kapcsán már szóltam, Erõsné Suller
Ildikó saját munkáival pedig kiegészítette, egyben illusztrálta az elõzõekben hallottakat. Tegyük hozzá még azt is, hogy
Ildikó digitális módszereket nem hasz-
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nál, kizárólag kézmûves technikákat
alkalmaz. Kezében láthattuk egy gyermekkönyvtáros kézügyességének, fantáziájának és egyéni stílusának sajátos elegyét, szebbnél szebb alkotásokat a több
évnyi termésbõl. Mindegyiknél mesélt
arról, milyen technikát és díszítõelemeket alkalmazott a munka során. A mellékelt fotómontázsban láthatunk ebbõl ízelítõt.
Az idei fiesta harmadik eseménye egy
NetreKész tanfolyam volt könyvtárunkban. A tízórás kurzus három napon keresztül tartott, fõként a nyugdíjas korosztály részvételével. Oktatójuk, Vitéz Veronika, bevezette õket a számítógépes és
internetes alapismeretekbe, megnyitva
elõttük a digitális írástudás lehetõségeit
és a világháló tartalmainak széles tárházát. A tanfolyam végén a minõségbiztosítást szolgáló kérdõívek és a szóbeli
visszajelzések is tükrözték a tanulók elégedettségét. Többen jelezték, hogy szeretnének folytatást. ■
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Internet Fiesta Szentkirályon
✒ Szutor Sándorné

Az Internet Fiesta tizenöt éves múltra tekint vissza, nálunk idén nyolcadik alkalommal került megrendezésre. Igaz, ez
nem számít kerek évfordulónak, de talán
nem árt egy kis számvetést végezni az elmúlt évek eseményei alapján.
Programok száma
és életkor szerinti megoszlása

A programokon részt vevõk száma
és kor szerinti megoszlása

A nyolc év alatt összesen 114 programot szerveztem, melyen 2256 látogató
vett részt. Igyekeztem mindig az adott év
tematikájának megfelelõ elõadásokat,
bemutatókat, játékokat, totókat kitalálni,
de mindig voltak visszatérõ témák, így a
meséket, oktató játékokat, e-ügyintézést,
az internet biztonságos használatát bemutató foglalkozások. De kalandoztunk
Európában és a világ körül, gondoztuk
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. április

házi kedvenceinket, játszottunk a vízzel,
horgásztunk, filmet néztünk a NAVA-n,
kamaszokat érintõ kérdésekre próbáltunk
választ találni, szerkesztettünk képet,
utaztunk az Ûrben, hálópartiztunk, recepteket cseréltünk, kapcsolatokat építettünk, vásároltunk, és még sok egyebet
csináltunk az internet segítségével. Kínáltam csoportos foglalkozásokat, egyéni
feladványokat, csapat- és családi játékokat, versenyeket és bemutatókat is. Ki-ki
megtalálhatta a számára legérdekesebb
programot, ha épp akarta. Sajnos a felnõtt lakosság aktivitása nem volt a
legmagasabb, de évrõl évre mindig új
lendülettel próbáltam õket is bevonni
a programokba.
2014-ben a Net – kultúra – könyvtár
szlogen arra ösztökélt, hogy idén az
interneten fellelhetõ kulturális tartalmakat mutassuk be. Ez adta az ötletet, hogy
iskolás csoportoknak Zene-net címmel a
könnyûzenei mûfajokról beszéljek egy
kicsit. Ezen az elõadáson a ragtime-tól az
elektronikus zenéig több könnyûzenei
mûfajba is betekintést nyerhettek a fiatalok. Egy másik foglalkozás címe Várak
meghódítása volt. A gyerekek több hazai
várunk rekonstrukciós rajzáról készült
kisfilmet nézhettek meg, melyhez egy
tippelõs játék is társult. A legkisebbek
Mese-játék-internet címmel a már korábbi években is bemutatott egyszervolt.hu
oldalon barangolhattak. Diafilmet néztünk, verset, dalt hallgattunk, és kipróbáltunk néhány oktató játékot. Az óvoda
kérésére a kicsiknek Öko-ovi címmel tartottam elõadást, melyen a szelektív hul29

ladékgyûjtésrõl volt szó. Több a témával
kapcsolatos mesét, kisfilmet néztünk
meg velük, beszélgettünk az otthoni hulladékgyûjtésrõl, és játékos formában szelektáltunk is. Egy osztálynak, Biztonságban az interneten is címmel, elsõsorban a
Facebook használatával kapcsolatos íratlan szabályokról és a biztonsági beállításokról tartottam elõadást. Középkori kalandozáson is vehetett részt egy osztály.
Õk egy reneszánsz Honfoglaló játék keretében ismerhették meg a korszak kulturális életét.
Az elõadásokhoz kapcsolódóan állítottam össze a totókat, játékos feladatsorokat is. Ezekben voltak különbözõ keresõk segítségével megoldható, nehezebb
feladatok is, de készült a visegrádi várat
bemutató kisfilm alapján összeállított
kérdéssor és az internet biztonságos
használatához kapcsolódó feladvány is.
A legügyesebbek kisebb ajándékot vehettek át munkájuk után.
Rendhagyó Baba-mama klub is volt,
ahol a kisgyermekes anyukák a gyereknevelésrõl szóló oldalakról kaptak rövid
tájékoztatást, ugyanakkor mondókáztunk
is a kicsikkel. A nyugdíjas korosztály
számára az Erzsébet program nyújtotta
lehetõségekrõl beszéltem a Nagyi kaland
címû programon, ahol bemutattam hol és
30

mire lehet majd a következõ évben pályázniuk. Az irodalomkedvelõket pedig
egy interaktív irodalmi estre vártam Versnet címmel. Ezen magyar költõk életével
ismerkedhettek meg a résztvevõk, valamint helyi fiatalok, illetve az internet segítségével nagy színészek tolmácsolásában elhangzott verseket hallgathattak
meg.
Az idei mérleg: 17 program, melybõl
3 készült 14 éven felülieknek eddig 401
résztvevõ, de a totók nem mindegyike
érkezett még be feldolgozásra, 345 fõ
14 éven aluli.
Egy kis könyvtár életében mindig fontos esemény az országos programokhoz
való kapcsolódás. De ezeken kívül is
minden hónapban próbálok valami újdonsággal szolgálni a betérõ látogatóknak. Rendszeresen szokott lenni
kézmûveskör, társasjáték délután, könyvtári szakórák, könyvtárhasználati órák,
kiállítások, olvasást népszerûsítõ foglalkozások. Ezen kívül szívesen adunk helyet egyéb rendezvényeknek is. Munkámmal próbálom 2000 fõs kis településünk kulturális igényeit a Mûvelõdési
Házzal karöltve kielégíteni, mely eseményekrõl folyamatosan nyújtok rövid tájékoztatást a könyvtár honlapján is, a
www.konyvtar.szentkiraly.hu oldalon. ■
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Közhírré tétetik
Kortárs író a könyvtárban
✒ Takács Tímea

Újabb elõadásához érkezett az Így írnak
Õk… címû sorozat az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtárban, melynek
vendége ezúttal Szécsi Noémi József Attila-díjas író volt.
A rendkívül tehetséges kortárs szerzõvel Takács Tímea, a rendezõ bibliotéka
igazgatója folytatott beszélgetést. Az írónõ az egyetem elvégzése után Helsinkiben finn nyelvet, késõbb kulturális antropológiát tanult, majd újságírói oklevelet
is szerzett. Fiatal kora ellenére igen termékeny írónak számít. Literátori munkássága mellett fordítóként is tevékenykedik.
Elsõ kötete, A Finnugor vámpír, 2002ben jelent meg. A Budapesten játszódó
szatirikus vámpírtörténet jelentõs kritikai

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. április

sikert aratott, és két kiadást ért meg eddig. A szerzõ blogként megjelent írásai
2003-ban könyv formátumot öltöttek, A
kismama naplója címmel. E könyv folytatása, A baba memoárja, 2005-ben Móricz Zsigmond-ösztöndíjat kapott. Szécsi
Noémi második regénye, a Kommunista
Monte Cristo, 2006-ban jelent meg,
amely egy vegetáriánus, hithû kommunista hentes sorsán keresztül mutatja be a
XX. század vérzivataros évtizedeit 1919tõl 1957-ig. E regényéért 2009-ben Európai Unió irodalmi díjat vehetett át Brüszszelben.

Ebben az évben újabb regénnyel jelentkezett, mely Az utolsó kentaur címmel a fõvárosi anarchista fiatalok életérõl
szól. Ezt követte 2011-ben kiadott történelmi regénye, a Nyughatatlanok, mely
az 1848–49-ben Európában bolyongó
emigránsokról szól. 2012-ben jelent meg
Mandragóra utca 7. címmel elsõ meseregénye, melynek mûfaja leginkább ifjúsági urban fantasy. A kötetben a sokféle
mûfajban otthonos, kivételes tehetségnek
számító szerezõ ezúttal egy furcsa ház titokzatos
rejtélyeirõl
ír.
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Legújabb könyve a tavaly novemberében megjelent Gondolatolvasó. E kötet a
Nyughatatlanok folytatása, egy tervezett
trilógia második darabja. Számos ott
megismert szereplõt viszontláthatunk
benne, bár ez a regény az elõzményektõl
függetlenül is kerek és magával ragadó
história. Történet az idegenségrõl, a saját
gondolataink börtönében kavargó ellentmondásos érzésekrõl, a felnõtté válásról
és a szerelemrõl.
„Állhatatosan õrzöm elégedetlenségemet és függetlenségemet, ezek táplálják a
mûveimet” – vallotta írói ars poeticáját
Szécsi Noémi.
A rendkívül barátságos hangvételû
író-olvasó találkozó végén Takács Tímea
igazgatónõ a hatvanéves Oroszlány és a
szintén hatvanéves könyvtár ajándékait
nyújtotta át az írónõnek. ■
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Könyvtárról könyvtárra
A busz, ami mindent visz
✒ Szabolcsiné Orosz Hajnalka

Március 27-én Pécsett felavatták a második könyvtárbuszt. A rendezvényen megnyitó beszédet mondott Doncsev András
parlamenti államtitkár az Emberi Erõforrások Minisztériuma (EMMI) képviseletében és Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú
Város polgármestere.
Az ünnepségen részt vett Sörény Edina, az EMMI vezetõ tanácsosa, Maróczi
Éva a pályázatkezelõ hatóság képviseletében, valamint Szatyor Gyõzõ, a Baranya Megyei Önkormányzat Kulturális
Bizottságának elnöke.
Szabolcsiné Orosz Hajnalka, a Csorba
Gyõzõ Megyei-városi Könyvtár vezetõje
a következõ szavakkal köszöntötte a
megjelenteket:
A mai napon avatandó, immár második könyvtárbusz tényleges munkába állásának idõpontja 2014. április 3. lesz.
A dátumválasztás egyáltalán nem véletlen, mert egyetlen nap híján napra pontosan negyven évvel ezelõtt, 1974. április
2-án Pécsett indult el elsõ útjára az elsõ
magyar vidéki mozgókönyvtár: a város
külterületein könyvtári szolgáltatást
nyújtó bibliobusz. Magyarországon
egyébként a mozgókönyvtárak elsõ »példánya« Budapesten állt üzembe. Ezt a
buszt nem sokkal elõtte, 1973-ban indították el… Természetesen követték máshol is a példát, több megyében mûködtek
jármûvek a következõ évtizedekben, nevezetes könyvtárbuszok: a ceglédi, az
encsi és az edelényi.
„Ezek a jármûvek átalakított, felújított
alvázra és motorra épített gépjármûvek
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voltak, ezért rengeteg volt a meghibásodás miatti leállás, kimaradás. A mûködõ
buszok télen hidegek, nyáron elviselhetetlenül melegek voltak. A mûszaki gondok, a magas üzemeltetési költségek és a
speciális szakmai kívánalmak megteremtésének nehézségei hamarosan a buszüzemeltetések megszüntetéséhez vezettek” – írja Fehér Miklós egy 2002-es
tanulmányában, amely a Könyvtári Figyelõben jelent meg.
Emellett ezeket a buszokat nem elsõsorban a kistelepülések ellátására alkalmazták...
Mindezek miatt jelentett óriási változást a 2010. december 6-án felavatott pécsi könyvtárbusz-kamion. Ezzel ugyanis
elõször indult el Magyarországon olyan
jármû, amely a kistelepülések magas
színvonalon történõ könyvtári ellátását
biztosította, és segítségével megvalósulhatott a vidék és a városok könyvtári ellátása közötti különbségek mérséklése is.
Az intézmény 2012-ben készítette el
az újabb könyvtári szolgáltatást végzõ
jármû beszerzésére vonatkozó uniós pályázatát. A Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program keretében benyújtott,
Könyvtárbusz No. 2. beszerzése a Csorba
Gyõzõ Könyvtár részére a Baranya megyei kistelepülésen élõ lakosság mozgókönyvtári ellátása érdekében címû pályázattal 130 milliós uniós támogatás nyert
el a könyvtár. 2014. március 31-ével zárul a projekt megvalósítási szakasza, s
április elejétõl – az elsõ könyvtárbusszal
ellátott 29 kistelepülés mellett – újabb 28
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Baranya megyei aprófaluban valósítja
meg a könyvtár mindazt a korszerû, minõségi alapokra épülõ szolgáltatást, mint
amilyen például itt a Tudásközpontban is
van…
Hogy mindez létrejöhessen, természetesen közremûködõkre, kreatív könyvtárszakmai stábra, pályázati és közbeszerzési tanácsadókra, könyvtárosokra, mûszaki és kommunikációs szakemberekre volt
szükség. Közülük kiemelt dicséret jár a
pályázatban közvetlenül velem dolgozó
csoport tagjainak: Katona Anikónak, Budányi Ágostonnénak, Márkus Istvánnak
és Rozs Tamásnak.
A projekt megvalósításának tizennyolc hónapja alatti megfeszített és állandó feladatokban folyamatosan részt vett
Szabó Orsolya, a Szigetvári Kultúr- és
Zöld Zóna Egyesület munkatársa;
Mihalovics Gábor tanácsadó pedig a
közbeszerzési eljárás lebonyolítását segítette. A gyártó cég munkatársainak: Kõkúti Attila ügyvezetõ igazgatónak és
Csizmadia Évának is köszönöm folyamatos és segítõ közremûködésüket.
Emellett azoknak a munkatársaknak és
segítõknek munkáját is nagyon köszönöm, akik a könyvtárbusz belsõ és külsõ
arculatának kidolgozásában, a szolgáltatás tervezésében, ütemezésében vagy éppen a mai zárórendezvény szervezésében
vettek részt.
Baranya megyében tehát napokon belül elindul egy újabb modern könyvtári
szolgáltatást nyújtó jármû – a második
könyvtárbusz, amelyhez hasonló Magyarországon csak Nyíregyházán van…
Mobilizált könyvtár, amely a legfejlettebb infokommunikációs eszközökkel:
mûholdas parabolaantennával, rádiófrekvenciás könyvazonosító és kölcsönzõ
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rendszerrel mûködik. A jármû a Baranyai
Könyvtárellátás részeként jut el a megyében élõ mintegy 11 ezer vidéki emberhez. Számukra már az impozáns és különleges jármû látványa is izgalmas lesz,
hát még, ha beiratkozott olvasói lesznek,
s folyamatosan használni fogják a sokféle könyvtári és információs szolgáltatást!
Mitõl is különleges ez a mobil könyvtár? Csak a legfontosabbakat kiemelve:
• attól, hogy a jármûvön található dokumentumok azonnali kölcsönzésén és
használatán túl – mintegy a Tudásközpont meghosszabbított karjaként – lehetõséget teremt arra is, hogy a 28 baranyai
kistelepülés lakói egymilliónyi dokumentumhoz férjenek hozzá a jármûvön
található négy számítógépen keresztül,
az anyakönyvtár katalógusát használva,
• hogy harmincféle gyermek, ifjúsági,
ismeretterjesztõ idõszaki kiadvány legfrissebb számait vehetik kézbe rendszeresen,
• hogy a saját falujukban, percekre lakásuktól, kinyílik számukra a világ, s a
jármûvön megtartott kisebb képzéseken
megtanulhatják a böngészõ és a közösségi portálok használatát, a célzott és pontos információkeresést,
• hogy, akár a könyvtárközi kölcsönzés lehetõségeit igénybe véve, az Európán kívüli területekrõl is kérhetnek dokumentumot vagy elektronikus másolatot,
• hogy a máshol tanuló, dolgozó gyermekeikkel, rokonaikkal azonnali, öt percen belül létrejövõ internetes kapcsolatot
és beszélgetést létesíthetnek,
• hogy azonnali és széles spektrumú információszolgáltatást használhatnak, amihez egyébként csak anyagi ráfordítással,
idejük átszervezésével tudnának hozzáférni, a nagyobb településekre beutazva,
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Áprilisi
lapszámunk szerzõi

Ásványi Ilona
Fõapátsági Könyvtár
Pannonhalma
Szabolcsiné Orosz Hajnalkaû
Csorba Gyõzõ Megyei-városi
Könyvtár
Pécs

• hogy ügyes-bajos hivatali dolgaikhoz az e-ügyintézés segítségével várakozás nélküli, azonnali segítséget kaphatnak,
• vagy például a munkát keresõk arról
is informálódhatnak a saját településükön megálló könyvtárbuszon, hogy a térségben hol és milyen álláslehetõségek
vannak…
A külön olvasósarokkal, a mozgásukban korlátozottak, a vakok és gyengén látók számára készült eszközökkel és a legfejlettebb könyvtári technikával jól felszerelt könyvtárbusz fontos célja továbbá
az is, hogy a helyben rendezett mûvelõdési és közösségi programok fókusza legyen a jövõben, hogy a minõségi értékrend és a kulturális esélyegyenlõségre
épülõ életmód a baranyai kistelepüléseken is természetessé és mindennapossá
válhasson.
Mindezeket összefoglalva, illetve a
könyvtárbusszal történõ Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer koncepciója szerint
az új „tudásterjesztõ csodamasina” elindításának várható eredménye – reményeink szerint – a következõ lesz:
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Szilassi Andrea
József Attila Megyei és Városi
Könyvtár
Tatabánya
Szutor Sándorné
Községi Könyvtár
Szentkirály
Takács Tímea
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár
Oroszlány
Téchy Tünde
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Budapest

• a kistelepülésen élõk számára is elérhetõvé válnak a könyvtári rendszer szolgáltatásai,
• nõ a mûveltséghez és tudáshoz jutók
száma,
• csökken a különbség az információszegények és -gazdagok között,
• közelebb jutunk az Európai Unió fejlett könyvtárüggyel rendelkezõ országaihoz,
• és jobb otthonra találunk a hazában. ■
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